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FORTALE.

”JTtjend dig selv” var en af de græske Vis-

mænds skjonneste og vigtigste Læreregler.

For at lejende sig selv ret
, maa man , saa-

vidt det kan skee , have rigtige Begreber om
sin egen Oprindelse , sine Forfædres Art og

Væsen y Tro og Tænkemaade. Er man
forst bleven bekjeridt med sit Fædrelands
Oldtid y og dets senere Fortidy saa kan man
bedomme hvorvidt Nutiden er os fremmed
eller ikke , hvad vi selv kunne betragte som
vort Eget, sojn laant eller paatvunget os af
andre . Vi lære saaledes at kjende den ægte

nationale Aand y hvorpaa vor Tilværelse i

det hele grunder sig — og ihdsee da
,
at de

tre Hovedfolk y som i Almindelighed kaldes

de nordiske (Danske, Svenske og Nordmænd)
ere oprindelig Brodre 9 have forhen talt et

Tungemaal og været af en Tro . Det sid-

ste er endnu Tilfældet ,
skjont paa en anden

Maade
,
og Hovedfolkenes Sprog ere , skjont

noget forandrede y dog endnu i Grunden de
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samme. Engang maa vi Nordboer ,
/zrøzr.

denne Vished er bleven os indlysende , lære

at glemme alt indbyrdes Nationalhad
,
som

lun forstyrrer og nedværdiger os selv vexel

-

vzs, me/2 tvertimod stræbe efter en saa in-

derlig Forening ,
som Hovedrigernes for-

sijellige Statsfyrelse tillader

.

#7 /gpc i en Tid da Nordens Viden-

siabsmænd ogsaa værdige vore egne Oldsagn

og Oldtids- Vidslab deres Opmærksomhed,

istedet for blot at hige efter det Fremmede.

Mange blandt de Vældige og Formuende,

saavelsom og de Oplyste blandt Foliet af alle

Stænder, hylde den samme Aand , og den

fortjener vistnol ille at lastes. I det mind-

ste synes det
,
som angaaer vort eget Fædre-

land , mest at vedlomme os selv. Hertil

hore Sprog
, Folietro og Mindesmærler, som

vidne om vore Stamfcedres Aand , Meninger

og Bedrifter . Sproget laldtes fordum den

danske Tunge, samt var da tilfælles for de

tre nordiske Riger og fere Lande ; siden ad-

sliltes det
,
som Bogsprog, efterhaanden til

3 Hovedgrene, Dansk,*) Svensk og Islandsk.

I Island , hvor Sproget beholdt mest af det

Gamle ,
bevaredes en stor Deel af vort Fol

-

• *) Del nyere Dansle blev , som beljendt , ogsaa det herslende

i Norge t i Doger og andre SIrift er.

N
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kefærds ældste Sagn og Digtninger , og op- {

tegnedes der skriftlig. De tilhore saaledes
det ældre danske Sprog , og tillige især , for
sdavidt Island tilhorer Danmark , den dan-
ske Literatur

.

Vort ældste literære Mindesmærke er,

som hekjerult, den saakaldte ældre Edda, for

-

saavidt den indeholder vort Folkefærds æld-
ste nationale Digtninger og Sagn. Dette
Hovedværk blev forst udgivet og oversat i en'

værdig Skikkelse ved Danske Lærdes Omhu ,

tildeels med Regjeringens og ædeltænkende
Privatmænds Bistand. Men denne Udgaves
Storrelse og Kostbarhed, samt den latinske

Oversættelse og Forklaring gjorde den kun *
tiIgjengeligfor enkelte Lærde. • Derfor have
vore Naboer , Tydske og Svenske

, været be-

tænktepaa atforanstalteforskjellige Haand-
udgaver deraf, med Oversættelser i disfe

nyere Sprog. Vi Danske burde ikke heller

staae tilbage i denne Post , og Overbevisnin-

gen derom foranledigede mig
,

i Forening
med den Gyldendalske Boghandling

,
til at

indbyde den oldnordiske Literaturs Velyn-
dere og Venner til at understotte ved Sub-
skription, det Foretagende, at udgive en ny
Dansk Oversættelse af den ældre Edda, med
tilhorende Forklaringer. Tidens Besværlig-
hed uagtet udeblev denne Utiderstutteise ikke
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og Værket fremtræder da saaledes for sine

ædle og hæderværdige Befordreres Ojne.

Det inaatte tillades mig at fremsætte

folgende Bemærkninger over Bogens Oprin-

delse og Hoved-Indhold.

De ere saa nojeforbundne med de nor-

diske Folks egen Oprindelse ,
at denne her

ikke kan forbigaaes med Tamhed

.

1 den romerske Stats hujeste Velmagts-

Dage ,
bestode Tydskiands og de nordiske

Rigers fleste Indvaanere af to Hovedfolk

,

som man kan nævne Germaner og Gotlier.

Tacitus indbefattede dem alle under Navnet

Germaner
,

og vistnok have vel baade de og

* Gotherne engang havt et fælles Udspring i

Asien . Man maa formode at Germanerne

ere udvandrede for , men Gotherne senere

,

fra hint fælles Stammeland. En saadan

Undersogelse vilde her blive os altfor vidt-

loftig. Jeg vil kun bemærke
,

at de nordiske

Gotliers eller de førstnævnte tre/ide Rigers

gamle Indbyggeres Slægtskab med visfe Asi-

atiske Folkeslag y bekræftes især af trende

Hovedgrunde y nemlig

:

1. Sprogenes Overensstemmelse. Den-
ne have mange Lærde

,
især i vore Dage,

udviklet og bevist. Det gamle tydske

Sprog synes mest at nærme sig til det

persiske (især forend dette blandede sig
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saa meget med Arabisk) det nordiske der-
imod end mere til Sanscrit

, dette mi ud

-

dude Modersprog til de nyere indiske.*)

hn Gren af disfe er det tamuliske
; om

dets Slægtskab med det danske
, har Hr.

Pastor Fuglsang
, under sit Ophold i In-

dien, skrevet en meget mærkelig
, men

endnu ej i Trykken udgivet Afhandling.
Min Lejlighed har ingenlunde tilladt mig
at studere hine os saa mærkværdige asia-

tiske Sprog til Grunden ; kun har Hr. Prof.

Hasmusfen
, blot af ædel Iver for sin Vi-

denskabs Udbredelse
, undervist mig i Be-

gyndelsesgrundene til det persiske Sprog
,

og derved især gjort mig opmærksom paa
dets Lighed, med det nordiske. Med hans

Hjelp anstillede jeg Qg en Sammenligning

(mestendeels indfort i Glosfariet til Ori-

ginal-Udgaven af den ældre Eddas 2dtn

Part) mellem en stor Deel persiske og

oldnordiske Ord , samt tillige med andre

af de indiske og kaukasiske Sprog , ved

*) Hvorvidt det ogsna er o verensflemmende med HiiVi-Spro-

get j hvori Bodaisternes , isa r de ostligsle Inders hellige

Boger ere affattede t og som udgives for at vcxre en So-
sler til Sanscrit —• derom ntua vi haabe nye og vigtige

Oplysninger 3 som Besultatér af den danste videnskabe-

lige Reisej som jeg nu strax tommer til at ommelde. Jf
entelte i Engelsi oversatte Stropher afBodaisternes gamle
Digter synes de i Stil og Versebygning at hu\e en

paafaldende Lighed med visfe eddiske.
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Brug nf de bedste Hjelpemidler som jeg

lunde overlomme ,
dog med Henvisning

til vedlonnnende Forfatteres Authoritet.

Disfe Foretagender have overbevist mig

om vort gamle Sprogs Oprindelse i Asien,

samt dets Slægtslab med de iridisl-persi-

sle o. fl.
— men denne hele Sag vil furst

kunne sættes i rigtigt og fuldlommerit Lys

af vor udmæriede Sproggrandsler
,
Prof.

Rask, naar han lyUelig fuldforer sin

vidtloftige Reise over Svcrrig
, det rusfi-

sle Rige , de kaukasiske Lande og Persien

til Indien ,
samt derfra tilbage. *)

2. Historien. I Henseende til vor Menne-

slestammes Oprindelse fra den kaukasiske

Bjergstrækning lanjeg henvise til mit eget

lille Sirift: Udsigt over den kaukasiske

Menneskestammes ældste Hjemsted og Ud-
vandringer. Kbhavn. 1818. **) Nogle af
de her fremsatte Ideer ere , skjdnt tildeels

paa en anden Maade , nojere udviklede i

et storre nylig udkommet Sirift af Prof.

Ritter (i Frankfurt am Mayn) under Ti~

*) Denne vigtige Deise blev foretaget og begyndt ved Us9

jExe. Geheime-Conferenzraad Johan Biilvu’s til Sande-
é~

rumgaurd Opmuntring og Understottelse , men fortsættes

nu paa Fegjeringens Bekostning.

**) En tydsi Oversættelse er anmeldt heraf ved Hr. Minner

i Frankfurt am llayn.
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tel

:

Die Vorhalle Europaisclicr Volker-Ge-

schicliten vov Herodotus, um den Kaukasus

uud an den Ges laden des Pontus. Berlin

1 820. Angaaende Asafolkets Indvandring

til vort Sorden fra Egnene ved Don og i
'

det vestlige Kaukasus (en ellers af vore

ældre Historieskrivere *) med Ret anta-

gen Mening) havde jeg for fremsat mine

Tanker i MaanedsJkriJtet Athene 1816.

±*t9 Bind S. 102-115. Adskilligt hertil-

lidrende findes og i mine Bidrag til nordisk

Archæologie. Kbhavn. 1820- S. 10-23* samt

189-203.

3. Religion og Mythologib. Denne Gren

af den omhandlede Overensjlemmelse har

jeg sdgt at gotgjore i et Prisskrift under

Titel

:

Eddalæren og dens Oprindelse eller

' nøjagtig Fremstilling af de gamle Skandina-

vers Digtninger og Meninger om Verdens,

Gudernes, Aandernes og Menneskenes Til-

blivelse, Natur og Skjæbne ,
i en udforlig

Sammenligning, saavel med Naturens store

Bog, som med Grækers,* Persers, Inders og

flere gamle Folks mythiske Systemer og

Troesmeninger
,
med indblandede histori-

ske Undersøgelser over den gamle Verdens

mærkværdigste Nationers Herkomst og æld-

*) De vigtigste af (lisfe ere , som heljendt $ Snorre Stiir-

feson, Torfæ tis, Schoning, Sulmi, Yedel Simonsen o. fl%
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ste Forbindelser m. m. Som Besvarelse af

en Pris -Opgave udsat ved Hs. Exe. Ge-
heime-Conferenzraad Johan Biilow til San-

derumgaard, Bidder af Elephanten m. m.

gjennenl det Kongl. Danske Videnskabers

Selskab *) • Dette Skrift er siden bleven

fortsat af mig, efter hojbemeldte Sel-

skabs liberale Opmuntring
,
og skal, saa-

snart mueligt
, udkomme i Trykken . Det

vil i visfe Maader udgjore et Sidestykke

til nærværende Værk og adskillige vidt-

Idftige. Undersugelser e
re afbrudte her,

for at kunne fremstilles der i sin fulde
Sammenhæng.

Hertil kunde lægges Ligheden af de

oldnordiske og asiatiske Statsindretninger

,

Seder
,

endnu vedvarende Almuetroe nu m.
som det her ikke er Sted til at udvikle .

Den ældre Edda indeholder manse os
i

O &
vigtige Bevisfteder for hin Overensjiemmelse

og Slægtskab , mellem nogle af den gamle
Verdens nu ved Tid og Rum fra hinanden
langt bortfjærnede Folkeslag. Adskillige

hertilhorende Oplysninger ville forelobig
meddeles i mine Forklaringer over disfe æld-

*) Et Uddrag af dets Hovedindhold findes i J3rof. Grsteds Over-
sigt over det Kongl. .Dansle ridensiabers Selslabs Forhånd-
linger og dets Medlemmers Arbeider fra 3fte Maji Igtf til
Aarsdagen 1818- Jfr, Dansle Literatur-Tidende for Iglg.
S. 5g£. samt 748 o. f.
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gamle Digte . De vise os Levninger af en

Religion , hvis mest dyrkede Gud her i Nor-
den var Odin eller VodJn, *) de lydske Folks

Woda, Wodan, Wuoden, Ole, Godan, Fri-

sernes Wedr , de slaviske Veriders Yada,

Vodlia, Letternes V iu , de Finske Kåre!ers

yoden, Araberner ^ udd , Vod d , \ od da,

Oboda, Persernes Bud eIler Blid -asp, Inder-

nes Bodha, Boda, Budha, Buddam, Poden,

Adin (fordum efter Grækerne Budyas), Bir-

manernes Godama, Cochinchinesernes But,

'Tibetanernes Vod, Wod, Japanesernes Buds,

Budsdo, Chinesernes Fo o. s . v. Flere Lev-
ninger af Navnet i Grækernes Myther og

Stedsnavne have Kanne og Bitter sogt at vise •

At hin Religion , i forskjellige Skikkelser **)

har udbredt sig fra Asiens sydligste til Eu-
ropas nordvestligste Grændser , er ikke un-
derligere end den historiske Kjendsgjerning

,

*) Derfor laides Odinstfng (VeJ Ordets Sammendrag) i Jylland
Vounsdag, Voonsdag, i dst dvrige Danmark Onsdag o. s. v.

Inderne hellige den samme Dag til den samme Guddom;
saa ledes heder Onsdagen f. Ex. paa Ceylon Hodada. Jfr.
dette Binds S. 138-39.

**) Over disfes store Forsi-jellighed maa ingen undre sig som
Ij ender det mindste til Verdens mest udbredte Beligioners
Historie. Hvillen Forsljel finder der f. Ex. itle Sted mel-
lem Chris! endommens virkelige eller foregivne lithjenderty
som Katholiler, Frotestanter, Grader, St. Thomas-Kristne

,

Kopter, Abysfiniere o. s. v. Ilvor stor Lighed er der vel mt

finde mellem Lutheranere og Gnostikere eller andre af Oldti-
dens mest sværmeriske af JVavnet kristelige Sekter!
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at Scllamanerne (en Udartning af Bqdai-

sterne) allerede havde i det 10** Aarhundre-
de udbredt sig fra China til Finmarken

,
og

sandsynligvis endog videre til Gronland og

Nord-America o . s . v.

For ej at indlade os her altfor vidt i

disfe ellers interesfante Undersbgelser , maa
vi si'ride til fornoden Anmeldelse af selve

Værkets Beshajfenhed > Indhold og Oprin-

delse

.

Der gives i den gamle islandske Iritera-

tur to Værker, som tilsammen indeholde den
* %

vigtigste Undervisning i oldnordisk Mytho-

logie og Poesie, og som begge ere bekjendte

under Navnet Edda , nemlig i) ulen (nær-

værende) ældre eller saakaldte Sæmuiuls Edda

som heelt igjennem bestaaer af Digte eller

Brudstykker af slige , eller og af indskudte

Folkesagn ,
uddragne af gamle , allerede i

Middelalderen ellers forglemte Hedenolds-

fange — og 2) den yngre eller saakaldte

Snorros Edda, som egentlig er skrevet i Ibs

Stil , men indeholder dog adskillige mythi-

ske og andre Digte, mest i Brudstykker el-

ler enkelte citerede Stropher. .

Begge disfe Skrifter ,
som bære samme

Navn og maaske oprindelig have 7iort til en

Samling, maa vi betragte noget nærmere .

>

*

'i
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I. Den ældreEdda blev ille, i delvist

-

ne Tider, atter beljendt uden for Island, fo-

rend midt i det ±7de Aarhundrede , efter at

den lærde Bislop Brynjulf Svendsen var lom

-

7nen i Besiddelse af en gammel Pergaments

Codex , der indeholder de fleste og vigtigste

Digte , som pleje at regnes til denne Edda .

Samme uslatterlige Bog blev af ham sendt

til Kjobenhavn
,
formodentlig som en vær-

dig Gave til Kong Frederik den Tredie, den-

ne ophojede Beslytter og Ynder af den old-

nordisle Litteratur.*) Den forvares endnu

i det store Kongelige Bibliothel
,
og er den

fuldstændigste gamle Membran so?n haves.

Ogsaafindes i denArnæmagriæansle Haand-
slriftsamling 6 Pergamentsblade i Qvart,

som indeholde Brudstyller af en ellers tabt

fortreffelig Codex ; heri haves et heelt Digt

(nemlig Veglamsqvida) som ille findes {i den

forstmeldte. I den saalaldte historisle Af-
deling afSæmunds Edda staae nogle blanle

Blade i den gamle Bog , hvis Afsiriveren
manglende Indhold er ganske tabt, da det

ogsaa mangler i de nyere Papirsafskrifter,

*) Det visle han især ved at frelse og forsorgs den store Tor-

fæus, ved at lade ham oversætte paa Vansli adskillige af
de vigtigste Sagaer , samt udarbeide hans egne fortrejfslige

historiske Skrifter.
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hvoraf nogle dog ere ojensynlig skrevne ef-

ter andre gamle, nu forsvundne Membraner.

Nogle af de bedste blandt disfe Papirs-Co

-

dices indeholde flere af de Digte, der reg-

nes til denne Edda , end Membranerne . Vi

see heraf, hvor nær alle gamle Afskrifter

af denne magelose Samling (for dog
,
ilden

Tvivl
,
meget rigere) have været deres Un-

dergang , og vi have da desftarre Aarsag

til at prisé den Skjæbne, som lykkeligvis har

reddet de faa vi besidde , endskjont ingen af
dem menes at være ældre' end fra det 13* - j

Aarhundrede. *)

Til denne Edda regnes i Almindelighed
^

folgende Digte , med tilhorende prosaiske

Uddrag af tabte Qvad. Jeg anforer dem

efter den Inddeling som jeg har anseet for

mest pasfende til det nærværende Uærk

:

*) Schluzer, Riilis o. fl. have villet benægte Edda-Diglenea

Ægthed , fordi vi ingen ældre Afsirifter have . Paa selv-

samme JHaade hunde de have protesteret mod de hcmerishe

Digterværkers hoje Alder, da man i hine Caltfor} kritiske

forfatteres Tid ikke kjendte nogen ældre Afskrift af disfe,

end fra det -\Qde Aarhundrede. Nu har man opdaget en,

som menes at være fra det 5te eller fttc.
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FORSTE AFDELING.*)
[lteligiexise og mythologiske Læredigte.]

1. Halas Spaadom eller Spaaqvindens Sang

.

2. VafthrudnersmaaU

3. Grimnersmaal med Folkesagnet om Kong
Hrodungs Sonner.

4. Alvismaal

.

ANDEN AFDELING.
[Fortællende og dramatiske Mythe-Digte.]

5. Ilymiscjvida eller Qvadet om Hymer.

6. Thrymsqvida o
:
Qvadet om Thrym eller

Hammerens Hentelse.

7. Harbards Liod eller Sangen om Harbard•

8. Skiniers Reise (med tilhorende gamle Fol-

kesagn).

9 . Odins Ravnesang.

10.

Hegtamsqvida eller Qvadet om Hejtam.

41. Ægisdrekka (AEgirs Gjæstebud) eller Zo-

kasenna (Lokes Trætte eller Ordstrid) med
tilhorende Mythe.

*) treførste Digte indeholdes i noerveerende Deel af
den ny-danske Oversættelse. Indholdets Vigtighed har

foranlediget Anmærkningernes Vidtløftighed * som bliver

ufornoden i de følgende Dele., Den ^deit Lommer til at

indeholde Alvismaal med de ovrige mythiske og blande-

de , den ftdie de saalaldte historiske eller episke Digte*

Den ide og sidste vil især indeholde den i Anmeldelsen

lovede mythologiske Ordbog .

(*)
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TREDIE AFDELING.
[Blandede Digte.]

12. Hyndluliod eller Sangen om Hyndla.

13. Fiolsvinnsmaal (den kloge Mands Tale).

14. HavamaaloiHojsangen eller den HojesTale*

15. Grou-galdur eller Groas Tryllesang.

TILLÆG.
16. Solens Sang.*)

FJFRDE AFDELING.
.

[Episke eller mythisk-liistoriske Digte.]**)

f-

17. P olundarqvida eller Q vadet om Volund

.

18« Qvadet om Helge Haddingiashate.

19. Fors te og

20. Andet

21. Sinfiotlaloh eller Sinfiotles Endeligt

,

et

Folkesagn.

22. Gripers Spaadom (eller det i ste Qvad om
Sigurd Fafnersbane).

23« Om Sigurd og Regin . Dette Stykke er

. sammensat af gamle Folkesagn og Brud-

*) Om Rigsmaal og Grottesangen C^anske af Oprindelse)

som egentlig hore til den yngre Edda eller Kong Hei-
dreks Gaadelosning (af tydsk-gothisk lleriomst) som af
nogle regnes til den ældre — kunne her oplages i dette

Tillæg til de mythologiske Digte j vil beroe paa Tid og
Lejlighed.

**) Det ere især disfe som udgjore den store Kjobenhavnsle
Udgaves ^den Deel. De skulle ogsaa her ledsages af en

særskilt Fortale.

|

Qvad om Helge Hundingsbane.
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stykker af forskjellige Digte, endog i for-

skjellige Versemaal. Ellers kaldet i ste Af-

deling af det 2lUt Qvad om Sigurd Fafners-
bane.

24. Fafnersmaal. Af dette gamle Digt inde-

holdes her vel det meste, skjont enkelte

Stropher mangle, hvor korte prosaiske Til-

* læg ere indskudte. Slutningen synes at være

et Brudstykke af et andet ellers tabt Digt.

Hele Stykket kaldes ellers 2deu Afdeling af

det 2det Qvad om Sigurd Faf,'nersbane.

25. Sigurdrifasmaal eller det forste Qvad om
Brynhilde Budledatter.

26. Qvad om Sigurd Fafnersbane (ellers kal-

det det tredie).

27. Brudstykke af det andet Qvad om Brynhilde.

28. Brynhildes Dudningfart. Begyndelsen

mangler, men i dens Sted findes en kort

prosaisk Forerindring,

29* Det forste Qvad om Gudrun Giub.esdatter.

30. Niflungernes Mord , en prosaisk Beretning.

i

83. Oddrunes Klagesang.

34. Den (norsk)-gronlandske Atla-Qyidd eller

Qvad om Atle.

35. Det (norsk)-gronlandske Atlemaal

.

oG. Gudrunarhvot eller Gudrunes Opfordring.

37. Hamdismaal.
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Alle Digtene i denne Afdeling staae i

etsiag5 Forbindelse , med Undtagelse af det

allerfdrste ,
nemlig Qvadet om Volund.

Det erfares lettelig af Digtenes Titler

at de to forste Afdelinger indeholde Digtej

som [blot vedkomme den nordiske Gudelære.

Med tredie Afdelings Digte kan dette ikke si-

ges saa fuldkommen at være Tilfældet.

Hyndlas Sang handler mest om det gamle

Nordens Fyj'sters og Heltes mest berbmte

Slægtregistre, iudklædte i en Fortælling om
Gudinden Freyas og Jættinden eller Trold-

kvindens Hyndlas natlige Fart og Samtale.

Fiolsvinnsmaal er vel affattet i mythisk Stil,

og vedkommer i visfe Maader Mythologien,

men dets Indhold er af en særegen Beskaf-

fenhed, som skal vorde nænnere oplyst i

min Indledning til dette synderlig mystiske

Skjaldekvad. Havamaal bestaaer af en Sam-
mensætning

,
i det mindste af fem forskjel

-

lige Digtej hvoraf tre ere af ethisk, et af
mythisk og et af magisk Indhold. Gro as Tryl-

lesang er af det sidstmeldte Slags.

Af Digtene, som henfores til den fjerde

Afdeling er 17 at betragte som en Finsk-

svensk,*) 18 som en norsk, 19 °g 20 som dansk

-

*) Et håjsl inleresfant Phoenomen fra Oldtiden, aahenbaret i den

nyeste Literutur , er denforste Samling af Finske National •
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svenske Oldticls-Kjæmpeviser

;

21 er et dansk

Folkesagn

.

22 ^ 29 handle om Sigurd Faf-

nersbane, denne Tydsklands yppersteOldtids-

helt^ af dansk Herkomst paa Modrenesiden,

hans Bedrifter, uheldige dobbelte Kjærlig-

hedsforstaaelse og deraf folgende Dod

;

—
samt om hans skuffede Elskerinde Brynbildes

Selvmord og Ligfærd, hendes og Enken Gud-

viuies Klager over Heltens sorgelige Heden-

fart. Stykkerne fra 30 til 37 handle alle om
Gudrunes, hendes Brbdres (Niflungernes el-

ler Giukungernes) ,
hendes anden Mands,

Datters, Dattermands og Sonners tragiske

Skjæbne og Endeligt. Enhver veed at den

nordiske Helt Sigurd er den samme som de

oldtydsle Heltedigtes og de senere Folkesagns

Sigfried
,

de nyere Tydske Digteres og For-

fatteres Sigurd der Schlangentodter
,
ligesom

og Niflungerne ere de samme Helte som be-

sange (Tinnisehe Runen), udgivne med en sijon og smagfuld

tydsk Oversættelse, af Dr, H. II. von Sohroter (fra Meklen-

burg) Upsala 1819 * Nogle af dem afgive et uimodsigeligt

Beviis for den Slutning , at hedenske Myther og Sange kunne

vedligeholdes ved Traditionen, i mange Aårhundreder, blandt

et kristnet Folks Almue , hvor de Geistliges Iver ikke har vist

sig virksom nok til slige Digtningers og Meningers Udryddelse.

Vore egne gamle Færoiske Alniuesange, opskrevne sidst i det

18* og forsi i det J<J* Aarhundrede, afgive i visfe Henseen-

der Sidestykker til hine finske (see Mullers Sagabibliothek,^dct

Bind S. ic0 o.f.) Deres Udgivelse er vist ogsaa meget iinskm

værdig i Jlere Henseender.
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synges i Middelalderens nu beromte episke

Digt Niebelungcnlied, som dog ustridig er en

Omarbeidelse af ældre Sange , og yngre end

vore herom handlede nordiske

,

Forend vi nærmere omtale nærværende

Edda-Samlings ±ste Afdeling , som den der

indeholdes i dette ± ste Sind , maa vi soge at

vise dens Oprindelse , men dette kan ikke

skee ret tydelig
, uden tillige at omhandle del

yngre Skrift af samme Navn, som i flere

Henseender staaer i Forbindelse med det

ældre.

Det er blevet meget omtvistet hvorfor

denne ældste Samling af nordiske Digtninger

har faaet Navn af Sæmunds Edda. Længe
herskede den urigtige Mening , at den var

bleven forfattet af den beromte Islænder Sæ-

mund Sigfusfon, kaldet hin Frode eller den

Lærde, hvis udforlig e Levnetsbeshrivelse paa
Latin, ved Arne Magnusen med Ericlisens

Anmærkninger y staaer foran den kjoben-

havnske Udgave af Fcerket, En anden kor-

tere indeholdes i Finni Johannæi Historia ec-

clesiastica Islandiæ T. I. p. 198-202. Han
var fodt i et af Aarene fra 1054 til 57, alt-

saa kun rummelig 50 Aar efter det Lovbud

somforstpaabod ChristendommensIndførelse

i Island
,

skjont i en meget ufuldkommen

Skikkelse, saa at mange hemmelige Hednin

-

«
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ger eller kristnede Yndere af de fra He-
dendommen levnede myihiske Sange maae
have levet i hans Tid, og hannet gjore ham
bekjendt med de Oldtidsqvad , som hans for-

domsfrie Aand har drevet ham til at for-

evige. Sin Ungdom tilbragte han med Rei-

ser og Studeringer i Tydshland og Franke-

rige , efter nogle endog i Italien . Hans
Landsmand og Fætter Jolm Ogmundscn ,

si-

den forste Bishop til Holum i Island, og ef-

ter Doclen optaget i de Helliges Tal, traf

ham paa sin Reise til liom, og tog ham med
sig tilbage til Island. *) Derefter blev vor

Sæmund Præst til Odde
,
hvor han undervi-

ste mange Ynglinge i nyttig Lærdom ; denne

var vel tildels af den Beskaffenhed , at dens

Virkninger maatte forekomme Almuen som

etslags Trolddom, og dels var SæmuridsFor

-

hjærlighed for de hedenske Oldtidsagn og

Sange (endog for de magiske) saa bekjendt,

at nogle blandt hans Samtidige ansaae ham
for en stor Troldkarl (dog mest i den saa-

kaldte hvide eller uskyldige og defensive Ma-

*) Denne Bislop , sljtint Sæmiuids Ven, fulgte ganske andre

Grundsætninger i Henseende til Behandlingen af Hedenska-
bets literære Levninger. Ilan sogte nemlig af alle Kræfter
at udrydde disfe , især de gamle Sange; selv Dagenes heden-
ske Navne, som blevc uforandrede i det iivrige Norden

, fik

han afskaffede i Island ved en offentlig Lov. See min Indled-

ning til Grimuersmaal S. 138-39.
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gie), i hvilket Rygte han endnu staaer blandt

den islandske Almue , og det vil længe ved-

ligeholdes ved de mange , tildeels ret moer

-

somme, Folkesagn af dette Slags, som mundt

-

lig forplantes fra Slægt til Slægt. *) Sæ-

inund var en formuende og anseet Mand.

Han dode 77 Aar gammel , og efterlod sig

et Værk om Norges og Islands Historie
,
som

nu er næsten ganske tabt. Urigtig tilskrives

ham af Nogle de saakaldte O clcle-Annaler.

Ligeledes berette Islændernes gamle Sagn
,
at

han har forfattet , sammenskrevet eller sam-

let den efter ham opkaldte Sæmunds Edda,

hvorfor Arngrim Johnsen i et Brev til Ole

Worm meddeler et gammelt skriftligt Vid-

nesbyrd, som udtrykkelig siger , at han har

skrevet eller begyndt at samle (samit) Edda,

som siden blev fortsat eller forbget af Snorre

Sturleson.

Det er udenfor al Tvivl at Sæmund Fro-

de ikke er Forfatter til de allerfleste Digte i

denne Edda ;
dette viser deres som oftest al-

deles hedenske Aand, deres forskjellige Ind-

At de ogsaa have fundet Bifald i Tydsiland seer man deraf*

at enkelte af dem ereblevne fortalte og fremstille vedKobber**

Stik i dels nyeste æsthetiske Lommeboger • Nogle af dem ert

samlede ved hans nuværende værdige Eftermand i Præsle-

Embedet til Odde g d*n lærde og humane Provst Steixxgrim

Jolinsexx#

/
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hold
, Stil og poetiske Værd, saa og de Be-

nævneiser flere af dem have
, f. Ex. Atla-

tnaal og Atlaqvida, som nævnes efter Gron-
^an<l> forhen etFylke ellerHerred i det sydlige

Norge
, hvorfra de vistnok ere bragte til Is-

land. Vel er det sandsynligt, at Sæmund er

Forfatter til det kristelige Digt Solens Sang
(der kuns er at betragte som et Tillæg til

Hedenoldsqvadene') , men derimod kunne vi,

af indvortes Kriterier
, antage det for ganske

vist
, at enten Sæmuncl eller en anden sam-

tidig Samler, har optegnet de fleste afDig-
tene

, enten efter ældre enkelte Afskrifter

,

*)

eller og efter mundtlig Overlevering
,
og at

han paa samme Maade har fort i Pennen,

efter Andres Frasagti , endog hvor de vare

hinanden modstridende, de prosaiske Fortæl-

linger
, som udfylde de tabte Digtes eller

digteriske Brudstykkers Sted, hvilken sam-
vittighedsfulde Methode især bestyrker disfe
litterære Mindesmærkers huje Alder.**') Vel

*) 1Waaslc endog efter Runetavler, thi saaledes blev EgU Skal-

lagrinisOns Sargedigt over hans Son opbevaret for Efterver-

denets , ved hans Datter Tliorgerde. Jfr. Valas Spaadora

Str. 18 (S. 38 og 59)* Om adskillige med Runer ristede (el-

ler indhuggede og indskaarnej Vers har Prof. Lilliegrett

givet os en Afhandling i det nys udkomne 17de Rind af det

skand. Lit. Selsk. Skrifter.

*) Dutte har jeg, som jeg haaber, tilstrækkelig gotgjorl , især

forsaavidt den 4de Afdeling vedkommer , i min Coutextus

c-arminum, ordine historico dispositorum, adcUtis obaerva-

tionibus explanatoriis til den store Udgaves 2deu Tome.
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han man ikke usandsynlig slutte at Sæmund,

paa sine Reiser i Tydsklarid, har lært at

lejende adskillige Digte om Volsunger, Bud-

lunger , Giukunger og NiJlunger *) efter

ældgamle tydske Originaler , maashee de

Sange om Forfædrenes Heltebedrifter som

Carl den Store lod samle, men som nu menes

at være tabte — men derimod er det vist,

at flere af de eddiske Qvad,
over samme Gjen-

stande, have været bekjendte ogbesjungne her i

Nordenfor Sæmunds Dage; det vise defbr-
ommeldte Titler paa tvende af de længste

blandt dem (Atlamaal og Atlaqvida) og den

Bemærkning som gjbres udtrykkelig i de pro-

saiske Tillæg , at de Tydske fortælle Sigurd

Fafaersbanes Dud paa en anden Maade.

Hvorom alting er , saa ere de eddiske Sange

over disje Æmner langt ældre end det tydske
$

Niebelungen-Lied, Hclden-Bucli-og de burige

fil samme Fabelkreds henlibrende Digtninger,

endog efter de kyndigste tydske Lærdes egen

Tilstaaelse . **J

De hidindtil udkomne Udgaver og Over-

sættelser af Sæmunds Eddas samlede Digte

erefvigende ?

*) Volsungasaga viser at man har i Island havt mange flere af
slige Digie , end vi nit besidde. S. f. Ex. E(lda antiqy,

T H. pug. -917-

**) Delte er iscer ypperlig udviklet af Prof. Muller i Saga-Bi-

hliolhekats 2 Deel.
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A. Den store ved Commis[ionen for den

Arnæmagnæanske Stiftelse bésorgede Kjoben-

havnske Udgave , i stor Qyart , hvis tvende,

udkomne Dele have fdigende Hovedtitler

:

Edda Sæmundar hins fiioda. Eclda rliyth-

mica seu antiqvior, vulgo sæmundina dicta.

Pars I. Iiafniæ 1787. 722 S. *) Pars II. 1818-

1010 S.

B. En Haand - Udgave af Texten i stor

Oktav
, besdrget i Stockholm 1818 , af vor

Prof R. K. Rask og KgL svensk Hofpræst

A. A. Afzelius.

C. D. Af tvende forsk/ellige tydske

Udgaver i 8vo, med tilhdrende Oversættelser

af nogle af de heroiske Digte , er i
ste Deel

udkommen i Berlin. 1812 >
ved Prof F. H*

von der Hagen
;
og sammesteds 1815., vedBro*

drene Grimm.

E. Forsog lil en Oversættelse afSæmunds
Edda ved B. C. Sandvig. ±,te Hefte, Kbhvn .

1783. 2 Hefte , 1785. Her indeholdes kuns

de Digte, som afmig henfdres til de tre fdrste

Afdelinger, saml desuden Qvadet om Volund,

Rigsmaal og Kong Heidreks Gaadelosning*

Naar man betragter de i denne Oversætters

*) De afBesenius udgivne, her udeluttedc mythologisie Digie,

vareVolospa og Havamaal. Dn ny lalinst BearbeideUe af

disfe Digte vil findes i den heromhandlede Udgaves §dtc og

sidste Deel, som nu er under Fresfen.
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Tidsalder modende Vanskeligheder ved et

saadant Arbeide, især for en Lærd som ikke

havde det Islandske til Modersmaal, saa maa
man vistnok undres over at hans Oversættelse

er lykkedes saa godt 9 skjdrit den naturligvis

ikke kan svare til vor Tids Fordringer. Solens

Sang, som egentlig er et Tillæg til de eddiske

Digte
,
sættes her allerforst. Den storeFor-

skjel paa denne (saavelsom og tildels paa alle

de ovrige) og den nærværende Oversættelse

,

vil enhver opmærksom Læser let kunne ojp-

dage. Jeg har stræbt efter at min bliver saa

nojagtig og oplysende som det nu er mueligt•

Sandvigs Værk skal tildeels være bleven solgt

til Makulatur ; dertil var det sandelig altfor

godt. De enkelte tilovers bievne Exemplarer

maa manym kjobe <i dyre Domme paa Bog-
Auktioner. *)

F. En svensk Oversættelse af hele den

ældre Edda, svarende i Form og Indretning

til den f6rommeldte Stockholmske \ Udgave

,

udkom sammesteds 1818, forfattet ved Afze-

lius, under den Hovedtitel

:

Særnund den Yi-

*J Adskillige Steder af denne Eddas Digte findes ogsaa over-
satte i Nordens Mytliologie af Grundtvig Dette
Sirift hvori J/envisninger tit findes til Oehlenschlagers nor-
diske Digte f/^or/iua jeg ogsaa sætter megen Prlej onsler

jeg ut mine Læsere ville jævnfure med mine Forklaringer, da
vore Forfædru (ligesaa vel som Grækernej have kunnet ud-
tyde den samme Mythø paa forskjcllige Maa der.
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ses Edda , Sanger af Nordens ældste Skalder.

Forst nu er den leommen migfor Oine. Over-

sættelsesmetoden er den samme som jeg har

valgt
,
men ingen Varianter af Læse- eller

Fortolkningsmaader ere der tilfdiede, ej hel-

ler andre Anmærkninger eller nogen Udsigt

over de særskilte Digtes Indhold

.

G. En engelsk Oversættelse af de my-
thologiske Digte, ved A. S. Cottle. Bristol

1797. Solens Sang er udeladt fom horende

til [den katholske Tidsalder. I visse Maader

kan den dog henfores til den hedenske , da

adskilligt af dens Overtro og mythologiske

Talemaader er optaget deri, for at Digtet ret

kunde blive forstandigt for de (af Navnet)

nylig kristnede Nordboer.

4 - mm
. •

|

Fra denne Edda ansees:

II. Den yngre saakaldte prosaiske eller

Snovros-Edda nu af være ganske forskjellig

Ved dette Skrift plejer man især at forstaae,

det som indeholdes i de tre Hoved-Codices

man i nyere Tider har havt af Værket, nem-

lig : oc) denkjoben avnske Kongelige, som me-

nes at være bleven borte ved Flytning i An-
ledning af Christiansborgs Ildebrand 1794?

men haves dog endnu i enkelte nbjagtige slf-

skrifter. Formodentlig er den skrevet forst

eller midt i det ±4de Aarhundrede ; (3) den
%

Wormske, sandsynligvis frafbrst eller midt
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det 15®* Aårhundrede ; er nupaa vort Uni-

versitets - Bibliothek. Deri ere enkelte Pa-
pirsblade indskudte for at erstatte andre bort-

komne . y) den Up salske i Sverrig
, hvoraf en

uojagtig Afskrivt haves her i Universitetets

Bogsamling. Den menes atvære skrevetforst

i det ±4de Aarhundrede. Desuden har man
flere gode gamle Papirs- Afskrifter , der

indeholde enkelte Stykker, som ikke haves i no-

gen af de tre andre. I nyere Tider er alt

dette
,
undtagen den Upsalske Codex, sam-

mendraget i et eddisk Corpus af John Olaf-

sen fra Grunnavik
, og forsynet med latinsk

Oversættelse m . m hvilket store Værk, so?n

gjemmes i den Arnæmagnæanske Samling,

dog ikke er i saadan Stand at det kan udgives

uden en ny nojagtig Revision eller fuldkom-

men Omarbeidelse. Ogsaa har Sulim ladet

den Wormske Codex afskrive og foroge med
Varianter efter den Kongelige og andre .

Dette smukke Haandskriftfindes endnu i det

store Kongelige Bibliothek.

Denne Edda kan inddeles i fem Hoved-
parter.

oej Mythiske Fortællinger angaaeride
oldnordisk Theogonie og Kosmogonie, Guder-
nes, Jætternes og Dæmonernes Bedrifter,

Verdens Undergang og Fornyelse m. m. De
kaldes af nogleDæmi - sogur (Exempel - For-
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tællinger > Parablerj et Navn som forst er

tillagt dem i nyere Tider. De inddeles at-

ter i: a) Gylfa - ginning (efter Nyerups Over-
sættelse: hvorledes Gylfe blev skuffet) eller

Hårs Lygi (Hårs eller Odins Logn eller Digt-
ning) Navne , som rimeligvis ere opfundne

af kristelig Iver for at Folk ikke skulde til-

lægge disse Beretninger Troværdighed. An-
ledningen til disse Benævnelser siges ellers

at være den, at en Kong Gylfe, som skal have

regjeret i SverrigforendAsa-Folket bemæg-
tigede sig det

,
gjorde en Reise til Guderne

s

Hovedstad Asgaard, hvor Odin eller den ed-

diske Trefoldighed (Har, Jafnhår og J>ridi o:

Hoj, Lige Hoj, og Tredie) underrettede ham
07n Troens Hemmeligheder> Gudernes og

Verdens Skjæbne. Paa samme Maade skal

en af Indernes
(
Hinduernes) Religionsboger

Sambliavam, være indrettet, da en Konge ud-

fritter der en Person
,
Paysliee

,
fodt af Al-

faders (Tara-brahmas^ uendelige Pisdoms-

aand
,
om Verdens Skabelse og Menneskeslæg-

tens ældste Begivenheder. *) b) Braga -ræ-

dur o: Brages Taler, hvori denne Gud for-

tæller Havguden Ægir Gudinden Iduns j?or£-

foreise og de deraf fulgte Begivenheder

*) raulinl a St. Bartliolomæo Systema Eraliroanicum. Romæ
1791 ^ peg. 61*
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samt Poesiens Oprindelse m. m. Hertil

kunne og regnes de Fortællinger som findes
adspredte i den næstfølgende Afdeling for at

forklare Oprindelsen til Guldets og Krigens

digteriske Benævnelser. Disfe bestaae for-

nemmelig i Beretninger om de gothisk-ger-

maniske Folks Oldtidshelte, som Kongerne
Frode, RolfKrake, Hogne og Hedin i Dan-
mark; Helge i Norge; AdilsiSverrig; Si-

gurd Fafuershane og lians Samtidige i Tydsk-
landy hvis Begivenheder ellers optage det

storste Rum i denne Oversættelses 4*° Afde-
ling.

0) Kénningar eller poetiske Benævnel-
ser og Omskrivninger y hvorom man ellers

finder nyere Underretninger i John Olafsens

(fra Svefney) kronede Prisjkrift om Nordens
gamle Digtekunst, Kbhvn . 1786. 4. (især Side

95 til 118.J I den yngre Edda cre saavel

disse Benævnelser som de mythiske Fortæl-
linger helt igjennem oplyste og bekræftede
med de gamle Skjaldes Vers, tagne baade af
de theosophiske Digte i den ældre Edda,
samt af flere af samme Art , som nu ellers

vare ganske tabte. Saaledes findes der den
hele Grottesang, to Brudstykker af Thiodulf
den hvinverskes Hostlong, et af Eilif Gud-
runarsons Lovsang til Thor, Thorsdrapa kal-
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det
i *) to Brudstylier nf Brage den Gamles

Hædevsqvad om Kong Ragnar Lodbrog; ad-
stillige Stropher af Ulf Uggasons Husdrapa,
hvori et ccf det gamle Nordens mærkværdig-
ste Billedværker beskrives. **) Et Skrift som
svarer i sin Indretning til de egentlige Ken-
ningar, have Inderne i deres Cosha (Amara
Cosha)

, ogsaa kaldetAmara sinha. ***)

*J Visse Digte erc udgivne og forivrede af Skule Tljorlftc/us
i hans Antiqvitatum borealium Observatioues misctllanea?.
Specim. F-FII.

,

**J See mine Bidrag til nordisk Archæologie. Kbhvn. tøOQ, Side
29-36* •

•

J Udgivet af Colebrooke med engelsk Oversættelse og An—
mærkninger , i Serampnr 1808* Mærket haves nu her i Uni-
versitetsbiblio theket blandt den Skat af Asiatiske Skrifter,
som ved Ridder Dr. Wallichs Omhu ere givne hertil fra
Culcntta, og som nu sætter vor utrættelige Litterator, Prof.
Nyernp i Stand til at holde offentlige Forelæsninger over
den indiske Litteratur. Paolino havde forhen udgivet en la-
tinsk Oversættelse af Amarasiwhas iste Afdeling om Him-
melens , Himmellegemernes , Gudernes og de ovrige himmel-
ske ræseners Benævnelser. Jfr. A. W. v. Schlegels Indische
Dibliolhek , iste Hefte S. 12* Dette vistnok meget lærde og
grundige Tidsjkrift , et indisk Bogtrykkeries Anlæg i Eoun,
Humboldts og Ilasks kongelig udstyrede Reiser til Tibet
og Indien m. m. synes nu at ville gjbre Dpoche i Euro-
pæernes Kundskab om hin for os saa mærkværdige Gren af
Literaturen. Paa den anden Side have fremmede udmær-
kede Orientalister som W. Joncs, Brodrene Schlegel, v. Ham-
mer, Othmar Frank, Gorrcs, Hopp o. fl. erkjendt den tyde-
lige Sammenhæng som finder Sted mellem nordisk og asiatisk
Oldtid, hvorom Sprog og Myther vidne. Saaledes sigerf. Ex.
Irank: 11Vie eddischen Mylhen sind iminer Hin tveisungen

”auf die Perser und Hindus. Die meisten Hamen der Eddu
3 lassen sich in der Persisehsn Sprache anxcigen . Daher mus

-

, ’sen uns die Arbeiten der magndanischen Socielat um so tei II-

(c)
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' y) En Afhandling om -det islandske

Alphåbet og Skrift , saavel med Runer,

som med latinsk-gothiske Bogstaver . S) En
anden omgrammatikalske, rhetoriske og poe-

tiske Figurer* s) Metrik eller Prosodie, kal-

det Håttalykili eller Versarternes Nogle. •

De fleste Islændere inddele denne Edda

linder andre Benævnelser, saaledes: i) Den
egentlige Snorra -Etlda

,
nemlig Fortællin-

gerne (TJærui-sogur) og Benævnelserne (Kén-

ningar). 2) Skålda, Digtekunst eller Digter-

nes Bog, s07ii nu, efter de fleste Afskrifter,

bestaaei' af de dvrige nævnte Afhandlinger*
Dog ville nogle at Kénm'ngar skulle regnes

med til Skålda.

Endnu maae vi ommelde en meget om-

tvistet Fortale til den yngre Edda . Den
handler om Menneskeslægtens Frafald fra
den sande Tro til Afguderier om Saturnus

og hans Son Jupiter som Konger paa den

Creta, dyrkede som Guder af Grækerne ; om
de forgudede Asers Oprindelsefra Phrygien

og Troia m. m. som ojensynlig ikke er af
SkriftetsfdrsteForfatter, men en senere Af-
skriver eller Samler, sandsynligvis en katholsk

* 'lemmener aeyn.-** (Ueber dynamiache SpracTterzeugung. Niirnm

herg 1815* S. 108 Jfr. samme I’orfs. Skrift de Persidis

liu£va et geuio. 18Q9J
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Geistlig, som derved har villet enten betrygge

sig modNidkjæresAnklager eller betage den

fdigende Fremstilling af Nordens hedenske

My ther al skadelig Indfydelsepaa svage Sjæle

især da man dengang ikke havde noget skre-

vet System af [Landets da herskende (kriste-

lige) Religion, i dets eg et Sprog. I det mind-

ste kan Snorre ej have havt nogen Del i hint

Produkt, som staaer i aabenbar Modsigelse

med hans Beretninger i Ynglingasaga, skjont

han selv ogsaa deri har betragtet vore ældste

mythologiske Sange altfor meget fra en hi-

storisk Syfispunkt, efter sin Tidsalders almin-

delig herskende Fordomme. Bagefter Bra-

ges Taler findes , baade i den kongelige og

Formske Codex , et indskudt isoleret Stykke,

hvori Sammenligninger anstilles mellem

Aserne og Trojanerne
,
mellem Trojas og

Ferdens Undergang m. m. ,
men det samme

Stykke mangler dog næsten ganske i Upsala-

bogen
?
som synes at være den ældste. *)

Mærkværdig bliver dog alletider den synderlige Sammenhæng

mellem phrygisk og nordisk Mythologie , naar den jævnforet

med
,
Middelalderens vidl udbredte Folkesagn om de nordiske

Folks ("eller deres Fyrst estammers) Herkomst fra Troianerne.

Historisk otnhandles dette Æmne især i Vedel Simonsens

Udsigt over Nationalhistoriens ældste og mærkværdigste

Perioder, iste Heels 2det H. Kbh. 1813* dfr. l)r Estrujis

Bidrag til Normandie ts Cultnr- Historie fra det 40de til

' 13de Aarh. (1820) S. 44-45« Vor% Forfattere bevidne de go*-

(c*)
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Endelig findes og , som Tillæg til den

JVormske Coclex , en vigtig Levning 'af et

gammelt Digt Rigsmaal kaldet. Det skildrer

Fyrsters, Adelsinærids , Odelsmærids eller

frie Bonders samt Trælles , Livegnes eller

Fomedes Stammer , som Kaster afforskjel-

lig Oprindelse , og afgiver et hojstmærk-

værdigt Bidrag til Kundskab om vore heden-

ske Stamfædres Sæder og Levemaade. *)

De ældste ufuldkomne Udgaver afdenne

Edda besorgedes a) i Kjdbe/ihavn af Resen

1665? 6) i Upsala af Goranson henved 1750?

c) i Stettin af Scliimmelmann 1777? alle i

Qvarlformat. Den eneste Qefter de tre llo

-

ved-Codices)fuldstændige og korrekte Udgave

af Snorra-Edda og Skalda, besorgedes af
Rask i Stockholm 1818? stor 8«? og maafol-
geligen ansees som en udmærket l'indingfor
den oldnordiske Literatur. Den fdi ste Del

thiske Folks /Udkomst fra Donfloden og Egnene ved det

sorte Hav, men de ældre græske berette , at en Deel af
Troianerne nedsatte sig i disfe Egne. Faa denne Maade
kunne begge Efterretninger forenes.

*J Det er udgivet af Sandvig og 'Sjuborg samt desuden oversat

uf Abrahamson. Et prosaisk Uddrag tillige med min For-
klaring over det Vigtigste af Indholdet , har jeg meddeelt
i mine Bidrag t. xx. A , S. 188-203* Nyernp har for nylig
(i Indbydelsesskriftet til hans ForelæsningerJ bemærket 3 at
det indiske Sagn om Sandragupcti meget ligner det eddislc

i Rigsmaal. I begge omtales fere forskjellige Stænders eller

Kasters Udspring fra en Mand cg fire Qvinder.
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af en hertil svarende svensk Oversættelse
,
er

udkommet i Stockholm 1819? stor 8. Nyerup

udgav en dansk Oversættelse af denne Eddas
vigtigste mythologiske Fortællinger

,
under

Titel: Edda eller Skandinavernes hedenske

Gudelære, Kbhvn . 1808. Derefter udkom
Oversættelser i forsk]ellige europæiske Sprog,

hvoraf to tydske , ved Ruhs 1812 *) og Majer

1818.

leg har her handlet saa udforlig om den

yngre Edda, fordi den staaer i mangefoldig
forbindelse med den ældre. Det vil altsaa

ikke blive upasfende at undersoge denneFor-
bindelses forste Oprindelse.

Foran i den Upsalske Pergaments-Codex
bevidnes (ved samme Haand som selve Skrif-
tet er af) at den beromte Forfatter til Heims-
kringla eller de norske Kongers Historie,

Snorre Sturleson , den islandske Fristats sid-

ste Laugmand (fodt 1178, dod 124l) ogsaa
har sammensat ('samansett) denne Edda .

Nogle Pergamentsblade , der synes at tilhore

det fbrommeldte ypperlige Fragment af en

Riihs har i en Fortale hertil, aamt i flere Værter, angrebet
Edda - Digtenea og den nordiale Mythologies Ægthed, men
hana Paastande ere tilstrækkelig gjendrevne af P. E. Muller,

Rask, Hummar&ktild o. fl. Riihs hentede nogle af sine

Grunde fra de nordiale Landea Folketro, men netop den kan,

nojegtig undersogt > afgive meget vigtige Deviser for Eddam.

torens i Oldtiden vidiudbredte Vælde.
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Membran i den arnæmagnæanske Samling

No. 748 (4), og lade til at være skrevne forst

i det l4rffl Aarhundrede
,
tilegne Snorre Kcn-

ni'ngar (som ere en Fortsættelse af de inythi

-

sie Fortællinger) hvilke hari da formodent-

lig ogsaa har optegnet . Det tilfom omtalte

af Arngrim citeredegamle Vidnesbyrd, mel-

der , dt Snorre har fuldendt den Ecl cl a som

Sæmuncl havde begyndt at skrive og samle

.

Endelig berette islandske Aarboger (de saa-

kaldte Annales breviores^), at Snorre har sam-

mensat (samsett) *) Eclda., samt mange andre

Lærdoms- og Historie -Loger.

Disse Vidnesbyrd kunne dog ikke hjemle

Snorre Del i andet af denne Edda, end de

mythisie Fortællinger 9 og i de poetiske Be-

nævnelser
,
samt de i Metriken anforte Vers

,

da Skalda eller Afhandlingerne om Sprog-

læren m. m., synes at medfore , at den
, for

det meste
, er forfattet af Oluf Thordarsen,

kaldet Hvi laskald
,
Laugmand i Island , dod

1259* Ogsaa bevidnes dette udtrykkelig af
gamle Membraner. **)

*J Begge de anforte Udtryb samamett og samsett antyde at

Snorre mere har samlet eller tilsamraenfBjet Edtlas ./o#•«£/«/-

lige Dele
(fra ældre Skrifter og SagnJ end egentlig for-

fattet den.

Dette er udforlig vist af P. E. Mriller : Ueber die Accht-

lieit der Asa-Lehre und den Wertlider Snorronischen Edda,

iibers. ron Samler. Kopenh, 1811 > 31 «• *• v.
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De nysnævnte eddiske Samleres og For-

fatteres Familieforhold give endvidere den

^torste Grund til at formode Rigtigheden af
det her Arifdrte, Sæmund Frode efterlod

tvende Sonner sine store literære Samlinger
og en Del af sin hærdom . Fra Lopt, den

ene af dem y gik de over til hans Son

,

John

Loptson, udmærket ved Videnskabelighed

,

Klogskab
, Ædelmod og Rigdom. Han æg-

tede en Datter af Kong Magnus Barfod i

Norgey og dbde Aar 1197. Snorre-Sturleson

var hans Fosterson fra sit 3dIe til det 19 rfe eller

20 c/e Aldersaar , og opholdt sig endnu nogen
Tid efter Johns Ddd paa Oddo, hos hans Son
og sin Fostbroder, Sæmund. Ved John Lop t-

sons Undervisning og herlige Bogsamling er-

hvervede han sig den Smag og hærdom som
have gjort hans Navn udodeligt, Johns Son,

Sæmund, var vel den rigeste Mand i Island

paa den Tid, men omtales ej i Historien so?n

Dyrker eller Ynder af Videnskaberne . Det
er derfor hojst sandsynligt

, at Snorre, som
selv ogsaa var rig, og stedse gjorde sigUmage
for at erhverve

,
lade afskrive og selv skrive

Roger, har , enten da han forste Gang tog

bort fra Odde, eller da han siden, i sin

Manddoms og hojeste Velmagts Dage, reiste

derhen paa ny efter Sæmunds Ddd
,
og efter

hans Sonners Begjæring y for at dele hans
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Boe mellem dem benyttet sig af Ejerens

Ligegyldighedfor Videnskaber men Venskab

for sig
,

til at komme i Besiddelse af den fra
Sæmund Frode og John Loptson arvede be-

tydelige Bogsamling. Her iblandt vare sand-

synligvis mange beromte Hedenolds- Digte,

maaske indforte i en Bog, hvis Levninger vi

kalde SaemundsEdda — hvad enten dette Navn
er 1) givet den Snorre, fordi Bogens Indhold

forst var samletpaa Hovedgaarden Odde

*

)

eller den selv bekommet derfra, eller 2) Bo-

gen enten da eller siden er bleven kaldet saa

af O dr. Digt, Fornuft eller og ligefrem

3) Edda, Oldemoder , formedelst Qvadenes

hoje Ælde. ***) Vel muligt er det og at Sæ-

mund selv havde optegnet det forste Udkast

*) Saaledes lommer Ordet bredda o/brotTdr.

**) Ligesom Ordet Sledi lommer af Siod; vod, od af .ved, blod

af hlcd o. s. v.

***) Een samme Betydning sial Ordet endnu have i Frietsk.

Blandt dem som mene at Edda oprindelig er det samme Ord

som Veda (Navnet paa Indernes ældste Beligionsbogerj var

ogsaa den store Sproggrandsler Alcxauder Murray i Edin-

borg. Hans egne Ord ere disfe: I am now happy in being

able to idenlyfi tbo langvage of the Eddas and the Ve-

das. It will amuse You to liear , that Edda in Istlandic

and Vkda in Sanscrit, are not only in the main the same

word , but that they are aotnally the surae as our OTvn

term wit or wita ; wrr as You inow in old times signi-

£ed kuowledge. Scots Magazinu j812. P- 5 3- dfr. Glos-

sariet til denne Eddas store Udgave, Tam. II. p. $42; Ordene

Vit C^idJ eg Vita, veit (videj.
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til de gamle Nordboers i den yngre Edda
indeholdte religieuse ogj mythologiske Lære-

bygning, efter ældgammel Overlevering fra
de hedenske Gode- eller Præste - Stammer,*)
blandt hvilke den var bleven forplantet fra
Mand til Mand , tildels paa en hemmelig

Maade , ligesom det var Tilfældet blandt

CelternesT)mider, samt de fleste ovrige gamle

Folkeslags Præster og Lærere **)

Almuensforommeldte Beskyldninger mod
Sæmundj især den, at han var bleven under-

vist i den saakaldte sorte Skole
(
[hvor han

slial have bragt det vidt i alleslags hedenske

Trolddomskunster) have vistnok reist sig af

*J Fra en af diafe Cudsprungen fra de ber'dmte nortie Lade»

Jarlerj nedstammede Sæitmnd selv.

Saaledes vide vi , at Bramanerne forbyde Lægfolk at læse

Vedaerne ; i samme Hævd holde Farserne Zend - Bogerne

»

Fathblilernc Bibelen o. s. v. Meget af de gamle Folks My-
thologie grundedes paa Himlens Lob og Aarsudregningen ;

denne Videnskab indklædtes i Myther, hvis Forklaring Frai-

sterne , som Spaamænd og privilegerede Astronomer , forbe-

holdt sig selv. herefter S. J37> 148 o. f.). Derpaa be-

roede en stor Deel af deres Anseelse og Indflydelse. Lære-

sætningerne bevaredes i poetisk Indklædning , og foredroges

vistnok saaledes ved Lærlingernes Undervisning , ligesom den

yngre Eddas Beretninger øjensynlig grundes paa slige gamle

Qvadj hvoraf de fleste vare til da dens mythologiske Del blev

skreven , skjont mange af dem siden ere tabte. De egentlige

Læredigte af ovenmeldte Slags, som vi endnu have , har jeg

indbefattet i nærværende Samlings ±ste Afdeling. De paa

-

beraabes ogsaa alle i den yngre Edda og dens Fortsættelse

Skalda.
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hans Begjærlighed efter at lære og opskrive

de hedenske Sange , der handlede om Old-

tidens Guder, som netop af de Tiders alvor-

lig omvendte Kristne ansaaes for Djævleø

ogsaa forekommer der adskilligt om Trold-

dom og TryIleruner i slige Digte. Hvorom

Alting er, saa er det temmelig vist at Sæ-

mund har samlet dem, dette forudsat, bliver

intet sandsynligere , end at han og har gjort

sig Umage for at komme til Kundskab om de

gamle nordiske Hedningers hele Religionsfy-

stem
,

og at han saaledes har, formaaet en

eller anden viis Olding til hemmelig at med-

dele sig den i den gamle Form. Sacdedes er

vel Grundvolden til den forste, egentlig my-
thologiske Del af den hele Edda bleven til.

Det er meget naturligt at Sæmund, selv en

kristelig Præst, ikke har villet være dette sit

Værk bekjendt for sine geistlige Medbrodre,

og derfor lagt etslags Dolgsmaal derpaa.

Det samme har vel og været Tilfældet med
hans Son og Sonneson — men hos denne var

Snorre Sturlcson, som formeldt ,
opdraget

,

og' her er han sikkerlig kommet i Besiddelse

af hint Sæmunds mysterieuse Værk (eller i

det mindste de vigtigste Materialier , hvoraf

det er sammensat) tillige med selve den ældre

Edda. Naar nu Snorre af en eller anden

Grund fortiede Værkets forste Oprindelse

,
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menhan dog selv havde opskrevet, omarbeidet

eller foroget det
,
saa er intet rimeligere, end

<it man har tillagt ham ,
som en ellers bekjendt

Forfatter
,
det hele Skrift, Den Snorre til-

lagte og vistnok afham bearbeidede Ynglinga-

Saga
, er tildels fat ansee som etslags Kom-

mentar til den oldnordiske Gudelære
,
hvor-

ved slige Folkesagn og Myther aldeles bleve

tilskaarne efter den i Middelalderen herskende

historiske Hypothese ,
og saaledes blandede

med virkelig Historie. I P. E. Mullers snart

udkommende vigtige Afhandling om Snorros

Kilder, vil det blive godtgjort , at adskillige

af de ham længe tillagte Sagaer vare ældre

end han , og (til Fortsættelse af Sæmunds be-

gyndte Værk) kun samlede , ordnede og bear-

beidede, men ikke jorst opskrevne af ham
selv. Fuldt saa sandsynlig kan man antage

det samme om den egentlig mythologiske Del

af den efter ham opkaldte yngre Edda.

I alle Tilfælde har Snorre foroget Gyl-

faginning med adskillige Tillæg, især de saa-

kaldte Kénningarj men siden er hele Værket

(naar Skalda regnes dertil), bleven fortsat og

maaske sluttet ved hans forommeldte Broder

-

son, Olaf Thordarson (ligeledesLaugmandog
Digter) som blev tildels opdraget og under-

vist i boglige Kunster aj Snorre selv , samt
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var ham stedse Kjær og hengiven . *) Heraf
er det saare forklarligt at Skåldas Forfatter

især har valgt Snorros Digte til Exempler

for sine Regler. -
J

Have Sæmunds og Snorros Edda_, som
man saaledes maa formode af det anfdrte,

engang udgjort et og det samme Værk , et

saavidt mueligt, fuldstændigt oldnordiskCov-

pus poeseos, er det ej underligt, at detstvende

Hoveddele
, hvilke man nu maa ansee for

tvende forskjellige Skrifter
, bære det samme

Havn. De mange politiske og physiske Om-
væltninger i Island efter Olaf Thordarsons
Dage

,
kunde let foranledige en Skilsmisse

mellem dem, saa at den ene, navnlig Sæ-
munds Edda, er kommet os tilhænde meget

formindsket og beskadiget; men derimod den
anden, eller saakaldte Snorros Ed da, forogét

af sildigere fifskrivere med Fortalen, Efter-

skriften og enkelte flere Interpolationer, dog

tillige med andre brugbare Tillæg til de poe-

tiske Benævnelser. . !

I ovrigt henviser jeg mine ærede Læsere,
til Nyerups Afhandling om Edda (i Skand.

Lit. Selsk. Skrif. 1807., 2det Bind); Mullers

#— \

7/an opholdt sig i nogle Aar ved den dajisle Konge Valde-
mar den andens Hof, og menes at have en stor Andel i den
vigtige Kuytlingu - Saga.
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tvende (ogsaa paa Tydsk oversatte) Skrifter
over Asajæréns Ægthed (i samme Skrifter for
i81<y og den islandske Historiographie m. jji.

jævnfortemed hans Saga-Bibliotheks 2flet Bind

;

til Basks Fortale til hans Udgave af deri yn-
&re Edda — samt endelig til min egen Ind-
ledning til Forelæsninger over den ældre Edda
1 Maanedsjkriftet Athenefor Februar 1816.*)

I Henseende til min nærværende nydan-
ske Bearbeidelse af den ældre Edda

,
saa vil

den, i det Helefindes overensflemniende med
minforste Anmeldelse, T)e forste Hrk bleve
tilfældigvis trykte i min Fraværelse paa en
lleise

, og saaledes indfortes nogle Hfvigeiser
i Læse- eller Oversættelses-Maaden i Texten
tf/Yalas Spaadom, istedenfor at staa neden-
under den

,
som stedse iagttages i defolgende

Digte. Hf samme Harsag have ogsaa flere

Trykfeily end jeg ofiskede, indsneget sig.

MineForklaringer over Digtenes Tendenz
°gTndhold,vige tildelsmegetfra defleste ældre

,

°8jeg haaber at det heraf(ligesomjeg altyttre- *
de i Hmneldelsen) vil blive klart : at der i den

-) Ve somaliske nærmere Underretning om Eddaerne og den nor-
diske Gudeheres Literatur j kunne finde den foran Nytrups
Wurterhuch der skandinav«. Mythologle. Kopeuh. 1816;
aamt v. d. Hagens forommeldte Udgave af nogle Edda-Di«le.
Herlig 1812.

\
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ældre Edda aldeles intet meldes om voreFæ-
dres Guddomme (Odin, Thor, Freyr, Frigga,

Freyao.yZ.)^0771 jordiske Mærid eller Qvinder,

Fyrster eller Fyrstinder,*) men tvertimod

som Naturens og Elementernes Beherskere og

Styrere ,
ligesom og Gudernes Modstandere

Jætterne, ikke her omtales som nogen menne-

skelig Nation^ men som Afgrundens, Morkets

og Kuldens Dæmoner , oftest oprorske mod

Himlens hojere Magter — og endvidere: at

Nordens Guder efter For/ædrenes Forestillin-

ger ,
levede og virkede i Naturen, og ville

saaledes vedblive til Verdens Ende, samt

at vore Digtere og Kunstnere , naar de soge

at sætte sig ind i vor egentlige Hedenolds Fo-

*tj Dog nægter Jeg ihle at Slige lunne have haaret (luderne

*

Navne, ligesom det forhen var Tilfældet blandt Grækerne

og cr endnu blandt Inderne. Denne Omstændighed har især

bidraget til at forvirre Mythologien medHistorien blandt alle

disfe Folk . Fn anden Hovedaarsag dertil var den alminde-

lige Mening, at Guderne undertiden besjælede menneskelige

Legemer og aabenbarede sig saaledes paa Jorden , uden dog

ellers at forlade deres himmelske Lige. Dog — denne Ma-

terie er for vidtloftig til at udvikles her. Jeg tilstaaer at

jeg engang ' ansaa den historiske Forklaring over Eddaerne

og deres Guddomme for denallene rigtige, men ved ret at un-

dertage vore ældste Digtninger til Grunden , og sammenholde

deres forskjellige Delo ]) med hinanden, 2J med den senere

Folketro og 3J med de iivrige gamle Folks myihologiske Sy-

stemer — har jeg fattet andre Tanker. Derimod er det vist,

at vor Historie cr forbunden med Mythologien ,
forsaavidt

at begge forenede vise os vort Folkefærds Oprindelse og I'an-

dringer , dets ældste hierarkiske Statsindretninger m. m.



XLVII

restillinger
, ville finde Gudernes Billeder

under mangfoldige afvexlende Former i den
evige Natur

, hvorved Geniet aabnes en vid
Mark til nye cg herlige Anskuelser . Dog
have allerede mange nyet e Forfattere *) og

Digtere, (især OehlenscMager **J (hvis Poemer
uf denne Art vist ville, ved nærværende Færk
sættes i det rigtige Dysfor mange hæsere') seet

°Sforestillet hine huje Idealer — i stbrre eller

mindre Grad — fra den rette oprindelige

Synspunkt
, der ellers

,
lige fra Fristendom-

F. E. Worm, Bartholin , Sulim, Ericlisen , Mallet, S. og
B. Tliorlaciiis, TliorkeLin, C. Bastholm, Wllle , Grundt-
rig , Mililer , Moller, Nyerup, llenneberg , Sandal {hvor-

til man og han regne den gamle Sorterup o. Jl.J i Danmark.

Geijer, Ling, Alterbom. Afzelius, hvortil man og han

foje den gamle (vietnok for vidtudsvævende 3 men dog meget
lærde og sindrigej Rudbeck o. Jl . i Sverrig.

Cleffel, Schiitze , Keysler, Grater, Herder, Wagner,
Goerres, Crentzcr, Mohne, Scbelling, Trautvetter, Stubr,

Mayer , Brodrene Grinun, Brodrene Scblegel, v. d. Hagen,
Biisching o. Jl. i Tydshiand.

Percy, John Ianilesou , Robert Jamieson o. Jl. i Stor-

britannien.

**J Som foruden nogle af de fornævnte Lærde , Abrahnmson,
Pram, Baggesen, Scbaldemose o. Jl. i Danmark.

Tegner, Fru Albedylil o. Jl i Sverrig.

Klopstock , Gerstenberg
, Denis , de la Motte Foiujué,

Steckllng o. Jl. i Tydshland.

Gray, Walter Scott, Herbert, Driunmond o. Jl. i Stor-

britannien ; Montbron o. Jl. i Franherige— der alle , som be-

hjendt have heldig beshjeefliget sig med Digtninger i dette

Fag. Om Kunstnere, som have udmærket sig ved at bear-

beide lignende Æmner , vil jeg soge at give nogen Underret-
ning i Forerindringen til den lovede Ordbog.
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viens Indforelse , for det vieste var bleven

furjeilet og misli)endt af Nordboerne,

Grækers ogGothers oprindeligeForvandt-

skab indlyser alt mere og mere saavel ved

Historiens sojn Sprogenes riojagtige Underso-

gclse. JDet behover derfor nepjje atanmær-

kes , at den Lighed , som jeg her tidt liar be-

mærket viellem græske og oldnordiske Lære-

sætninger, Digtninger og Myther
,
ingenlunde

nedstammer fra Nordboernes Bekjendtskab

mod græske og romerske Skrifter i Middelal-

deren . Den hidrbrer tvertimodfra hine Folks

ældste Forbindelse i Landene ved det sorte

llav . Faa den anden Side have Nordboer-

nes gamle Myther fuldt saa stor en Lighed

med de asiatiske , og dog er detfuldkommen

bevisligt at man her i Norden ingenlunde

kunde indfore sligt i Eddaerne eller Skjal-

denes Sange fra persiske eller indiske Skrif-

ter.*) Gjennem Aartusender have saadanne

Sagn og Navne, ligesom saa mangefælles Ord „

af de ældste Sprog, forplantet sig blandt For-

*J At disfe ogsaa , i mange Henseender , stemme overens med

Bibelen, er nu bekjendl nol, uden al de derfor lunne siges at

være udskrevne af den hellige Skrift. Det samme kan og med
Grund antages om den ældste nordiske Troeslære , der ingen-

lunde er opdigtet af Middelalderens- Munke, efter Nogles hojst

urimelige og ubevislige Gisninger. De gjorde *ig tvertimod

al optænkelig Umage for at udrydde alle Spor af den heden-

ske Tro ,
/
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sljellige ved uhyre Folkevandringerfra hin-
anden bortfjærnede Grene afden samme Ho-
vedstamme. Vi see endnu atden kristneLære

,

skjondt forkyndt og haandhævet ved strænge
Lovbud

,
gjennem saa mange Aarhundreder,

ikke harformaaet at udslette den mangfol-
dige

,
paa Eddalæren grundede Overtro om

Jætter , Riser , Vætter , Alfe, Dverge, Di-
ser o . s. v. i de nordiske Lande. Hvor meget
stærkere maatte da ikke slige og andre heden-

ske Meninger indgroe og forplantes i selve

Hedendommen !

Ved mineForklaringer over Yalas Spaa-

dom og Grimnersmaal, havde jeg et og andet,

at tilfoje , men Ledigheden tillader det nu
ikke, hvorimodjeg haal)er at kunne fremfore
disse senere erhvervede Oplysninger i en koi't-

fattet Tillægs-Afhandling om vore hedenske

Forfædres mythiske Kalender og fornemste

Folkefester — i et af defdigende Rind. fler.

bemærkerjeg hun foreldbigen , at ved gamle
Haa/idshrifter i det store Kgl. Bibliothek

,

(hvorpaa Hr. Kopiist Thiele var saa god at

gjdre mig opmærksom) og senere deraf fdi-

gende Undersdgelser, er jeg bleven overbevist

om at den Side 21 ommeldte sydlige Overtro

om omsværmende Drager i Midsommersnutten,
ogsaa har

,
ligetil vore Dage , hersket blandt

en Deel af Almuen i Danmark og Sverrig.



Ligeledes maa jeg bevidne, at Tir . Pastor

Henneberg, saavidtjeg veed, allerforst (1812)

har lagt Mærke til vore Forfædres Bekjendt-

skab med de 12 Himmeltegn *) ; men derimod

kan jeg forsikkre at jeg ogsaa har udfundet

det samme, uden at kjende hans Opdagelse,

ligesom og vore Forklaringer ej stemme noje

i de enkelte Dele. Herom mere i det nylig

lovede Tillæg

.

Endvidere maa jeg bemærke at jeg ikke,

forend dette Bind y paa Fortalen nær
,
var

sluttet, har seet eller gjennemlæst det 1820

i Stockholm udkomne l
sU Hefte af »Eddornas

Sinnebildsldra , for Olcirde frdmstdlld

”

—
ved Digteren Ling. Jeg seer at den genial-

ske Fo?fatter er enig med mig i mange Po-

ster (f. Ex. i den nysommeldte om de 12

Himmeltegn) af den eddiske Exegetik. Det

er og tildels Tilfældet med den migforhen ube-

kjendte Trautvetter, og saaledes maa vore, af

hinanden uafhængige Forklaringer **) be-

styrke vore vigtigste fælles Anskuelsers Rig-

tighed, f

*J Om Trautvetter for skulde have opdaget dette veed jeg ille

»

dm jeg ikte har eaet naget af hans Skrifter, forend jeg just

nu lerser hans astronomiske Forklaring over den yngre JZdda

,

i Olens Isisj 9de Hefte for 1820*

**_) Mine vare allerede fremsatte 1818 * det formeldte til Vi-

denskabernes Selskab indsendte Frisskrift. /
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Nærværende i*
1* Dels Udgave er bleven

forsinket ved uforudseeteHindringer, som ha-
ve modtForlæggeren, især ved bestilt Papirs
Udeblivelse eller Uoverensfiemmelse medgiv-
ne Prover m. m . — hvorved Trykningen har
maattet standse, men vi haabe

, at den her-
efter kan fortsættes uafbrudt til Værkets
Slutning.

Endelig frembærer jeg min inderlige
lak til de hoje og hæderlige Befordrere af
dette Værk

, uden hvis velvillige Deltagelse
det ikke kunde have udkommet i nærværende
Tidspunkt.

KUibenliarn, 4. 15de Januar 1821.

t
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Indledning.

Idet jeg skrider til den vovelige Prove, at for-

tolke det ældste aandelige Mindesmærke vi have,

af vore nordiske Fædres Tro, Viden og Digt-

ning, henrives jeg saa vældigen af de Folelser

Grundtvig saa skiont har skildret, som sine, ved
et Forsog af den selvsamme Art, at jeg ikke kan
holde mig fra her at anfore hans egne Ord:
Dette magelose Digt, hvori hvert Ord har Be-

tydning', er det eneste, som i sig selv bærer et

uimodsigeligt Vidnesbyrd om at være udsprun-
get dybt inde i Hedendommen, forend Sandsen
for den hoie Lære tabtes. En vis og hellig

^ ala, af Heimdalls og Nornernes Slægt, træder

frem i Valguders Sal, begynder med Tidens

underlige forborgne Fodsel, glider hen over

det store Drama, hviler sig tre Gange paa Idas

Slette
, ved Urdas Brond og paa Banetuen hos

den nedsjunkne Baldur, værdiger ikke Jordlivet

et Blik, men iler hurtig til sit Maal ;
forkynder

i de dybeste Toner Guders Fald og Tidens

LTndergang, og peger da saa blidelig hen paa

Cl*)

/
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det lierlige Liv, der gjennem Dod skal udvikle

sig af Tidernes Kamp. Ei kan det undre no-

gen ,
uden den som intet kan beundre, at et

vist helligt Slor udfolder sig over disfe dybe

Hemmeligheder, og var der nogen anden reen

Kilde hvoraf vi kunde ose Kundskab om de

gamle Guder, — da vilde jeg kalde det en For-

mastelse at hæve Sioret, thi hvem tor tale naar

Vala paabyder Taushed med sin dybe Stemme.

Hvem tor i Ord ville forklare det hvorom hun

med Foie sporger Guder:

Forstaa I det eller ej?

Derfor ginge Aar hen, for jeg vovede at bringe et

vanhelligt Lys i den majestætiske Nat.
v Saavidt

Grundtvig. Hans Forklaringer ere bekjendte af

hans nordiske Mythologie eller Udsigt over Ed-

dalæren for dannede Mænd, der ej selv ere My-

thologer. Vi have gaaet hver ad sin Vej i vore

Granskninger, og Resultaterne af dem blive der-

for ej alletider de samme. Vel er jeg enig med

ham for saavidtHovedsagen angaaer, nemlig om

det nærværende Digts hoje Alder og Værd, samt

Betydningen af dets vigtigste Indhold; men i

meget afvige vore Meninger dog fra hinanden.

Hvor dette er Tilfældet folger jeg min egen

Overbevisning, grundet paa de Kundskaber om
vort— eller, i det mindste Eddaernes — ældste

Sprog, hvilke jeg har havt en saa meget bedre

Lejlighed til at erhverve mig end Hr. Grundtvig,

som naturligvis maatte mode langt storre Hin-
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dringer paa sin Bane til slige Undersøgelsers

Fremme. — Beviisforelsenfor mine Fortolknin-

ger vil findes, saa fuldstændig som mueligt,

i den 5
die Deel af den store, med latinsk Over-

? \

sættelse forsynede Udgave af den ældre Edda,

hvis Trykning nu snart skal begynde. Nogle
Grunde vil jeg, dog i fornoden Korthed, frem-

sætte her, samt i Anmærkningerne til nærvæ-
rende danske Oversættelse.

Forend vi tale nærmere om Digtets Ind-

hold, maa der siges noget om dets Titel. Det
kaldes nemlig Valas Spaadom eller Spaaqvin-

dens Sang. Ordet Vala er ikke et Egennavn,
men brugtes i Oldtiden til at betegne en he-

densk Spaaqvinde. Jeg vil ikke opholde os

med at anfore de Udledninger, flere have for-

togt af fremmede Sprog, men blot med de ri-

meligste, som ere hentede fra vort gamle Tun-
gemaal. Nogle mene at det kommer af Vblr,

Vaulr (MG. Valus) en rund Stav, da slige Spaa-
qvinder stedse vare forsynede med en saadan.

Dette er ikke usandsynligt, da Troldmænd,
Trold- og Spaaqvinder til alle Tider og hos alle

Folk, udmærkede sig ved et saadant magisk
Redskab, som et Scepter, hvis bydende Vink de

Aander, som beherskede hele Naturen, maatte

ærbodigen adlyde. Andre lade Ordet komme
af velia (vælge) eller Val (Valg) (ligesom tala
af telia og tal) da det skulde betyde en qvin-

delig Person som valgte eller bestemte de ny-
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fodte Borns og andres Skjæbne, eller de endnu

uskete Begivenheder, hvorpaa Menneskers Held

eller Uheld beroede. Vist er det imidlertid at

Ordet betegnede en tryllekyndig Spaaqvinde,

af den Art, om hvilke vore Forfædre troede., at

de vare begavede med de hoje Norners Magt til

at forudsige, ja endog frembringe tilkommende

Begivenheder. Ofte synes de tillige at have væ-

ret Jordemødre, eller, som de gamle kaldte

det Lysmodre (lucinæ matres)

,

og da spnaede

de for de nyfodte Born. Undertiden valgtes de

til at afgjore vigtige Stridigheder (som f. Ex*

den i Vatnsdæla Saga ommeldte T/iorbjorg,

hvis Tryllevaand eller magiske Scepter var saa

beromt, at det tillagdes et eget Navn) og be~

klædte saaledes Ovrigheds- og Dommer- Embe-
der. Naar de hojtideligen udforskede Skjæb-

nens Ldndomme bare de en særegen Dragt og

sparte ikke paa imponerende, og, som man
maatte formode betydningsfulde Ceremonier.

En saadan Scene beskrives ret udforlig i Erik

Rodes eller Tfiorfinn Karlsefnes Saga, hvor

Thorkild, Hovding for de norsk-islandske Ny-

byggere i Gronland, soger Orakelsprog hos en

hedensk Vala eller Spaaqvinde. Der heder det

nemlig: ”Spaaqvinden Thorbjorg, kaldet den

lille Vala, plejede i Vintertiden at drage om-

kring i Boygdelaget til Gjæstebud, hvortil hun

var indbuden af dem, som havde Lyst til at un-

derrettes om deres Fremtids Skjæbne,- Da Thor-
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kild var en af de ypperste i Landet, syntes det

at paaligge ham, at soge Kundskab om naar den

da herskende Dyrtid skulde ophore. Han ind-

bod altsaa Spaaqvinden, efter at have indrettet

alting paa det prægtigste, saaledes som man plej-

ede at modtage en saadan Gjæst. Et Sæde blev

indrettet for. hende paa en Forhøjning og et

Hynde lagt derpaa som var fyldt med Honse-

fjær. Imidlertid blev en Mand udsendt for at

gaae hende imode, og med ham ankom hun om
Aftenen i et saadant Antog: Hun bar en blaa

Kaabe, besat med Stene fra overst til nederst,

et Baand af Glasperler om Halsen, en Hue af

sort Lammeskind , indvendig foret med hvidt

Katteskind. I Haanden havde hun en Stav, for-

synet med Mes/Ingbeslag og en .Knap omsat med
Stene. Omkring Livet bar hun et hunnisk Del-

te, hvorfra der nedhængte en stor Pung, eller

Lomme, hvori hendes magiske Apparat forvare-

des. Paa Benene havde hun Skoe af Kalve-

skind, hvorpaa Haarene sad faste; de vare fast-

gjorte med lange Remmer og Kobberknappe.

Paa Hænderne havde hun sorte og lodne, men
indvendig hvide Katteskinds Handsker. I det

hun gik, hilsede alle hende med Ærbødighed,

men hun besvarte disfe Hilsener saaledes, som
hun syntes om enhver af de tilstædeværende især.

Thorkild stilte sig ved hendes hojre Side, og ledte

hende til det ophojede Sæde, samt bad hende
••

at tage saavel Huset som Husfolkene i Ojesyn.

é



-
4

8

.• 4 ?.

Hun talte kuir lidet om det hele. Om Aftenen
%

bleve Bordene dækkede og folgende Retter satte

for Spaaqvinden: Sodgrod af Gjedemelk og en

Ret af mange forskjellige Dyrs Hjerter. Hun be-

tjente sig af en Mesfingskee, samt en Kniv hvis

Skaft var af Hvaltand med Kobberbeslag , men
dens Od eller Spidse var dog afbrækket. Efterat

Bordene vare borttagne, gik Thorkild frem og

spurgte hende, hvad hun syntes om hans Hus og

de Folk som nu vare forsamlede der, samt hvor

snart hun kunde underrette ham om de Ting,

hvorom han havde spurgt, og hvad de alle saa

gjerne onskede at vide. Hun svarede, at dette

ikke kunde skee forend næste Dag, efterat hun
havde tilbragt Natten der i Huset. Tidlig om
Morgenen (efter andre: Henimod Aften den

næste Dag) indrettedes altsaaledes som den ma-

giske Forretning udkrævede. Hun begjærte da

at nogle Qvindespersoner skulde synge derved

en Sang, der kaldtes Vardlohir (Vngtkreds el-

ler Kredsfang) men der fandtes ingensom kunde
' Sen. Da man sendie Bud ud i Bojgden for at

opsoge et saadant Fruentimmer, sagde Gudride

(en tilstædeværende ung Pige) : Jeg er hverken

en klog Kone eller en Spaaqvinde, men min

Amme Halldise lærte mig dog i Island en Sang

som har det samme Navn. Thorkild svarte:

Du kan da meere end vi troe. Hun sagde:

denne Sang og de dertil horende Lader ere af

den Art, at jeg ikke kan udfore dem, da jeg

Mk

/
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er en Kristen. Thorbjorg svarte: Heri kan Du
dog sikkert tjene os, uden at Din Tro tager

Skade derved. Imidlertid Jod Thorkild ah sætte'

iStand som udfordredes til Ceremonien, og
bad Gudride meget indsiændigen at opfylde de-

res Begjæring, da hun ogsaa endelig lod sig

bevæge dertil. Thorbjorg satte sig da paa den

magiske Forhøjning, omgiven af en Kreds af

Qvinder, men Gudride fremforte Sangen med
en saa stærk og klar Stemme, at de Nærværende
tilstode, at de aldrig for havde hort saa skjon en

Sang. Spaaqvinden var og meget vel fornojet

dermed, takkede hende og gav tilkjende, at

hun nu havde erfaret meget om Sygdommens
og Veirligets Gang. Nu, sagde hun, er meget

aabenbaret for mig hvorom hverken jeg eller

andre vidste noget for. Den nærværende Hun-
gersnod vil ikke vare længe, men Overflodig-

hed paa alt vil vende tilbage med Foraaret;

selv de Sygdomme, som have plaget denne
Egn, ville snart forsvinde ganske. Dig Gudride?

jeg gjengjelde den Tjeneste som Du har viist

os, thi Din Skjæbne, som jeg nu kjender meget

noje, er herligere end nogen nu vel vilde troe.

Her i Gronland vil Du blive gift med en meget

anseelig Mand; det Ægteskab vil dog ej vare

længe, da det er bestemt at Du vender tilbage

til Island og bliver der Stammemoder til en tal-

rig og blomstrende Slægt, som skal omstraa-

les af en herlig Giands. Nu onsker jeg Dig
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min Datter! alt Got og beder Dig leve vel.

Derefter gik alle, den ene efter den anden hen

til Spaaqvinden, og spurgte om det som hver

især onskede at vide om tilkommende Ting,

hvorpaa hun afgav tydelige Svar. Snart blev

hun indbuden til en anden Gåard isamme Hen-

sigt. Da kom (den kristne) Tliorbjorn tilbage,

thi han havde forfbjet sig bort fordi han ikke

vilde være tilstede ved en saa hedensk Overtroes

Udovelse. Vejrliget forbedredes fuldkommen

ved Vaarens Nærmelse ligesom Thorbjorg havde

forudsngt det.”

Heraf erfare vi den store Anseelse hvori

hineValaer eller Spaaqvinder stode, endog paa

en Tid da Kristendommen havde faaet Over-

haand i Norden. Hvor meget storre maa den

ikke have været i Hedenskabets virkelige Flor.

Efter Fortællingerne om Norna Gjest og Asbjdm

Prude, behandledes de da i Danmark og i Ne-

derlandene paa samme Maade som nysanfort

;

de indbodes nemlig, naar de skulde spaa, til

store og prægtige Gjæstebude, og overvældedes,

til Afsked, med kostbare Foræringer.

De Romerske Forfattere have levnet os

lignende Fortællinger om de hedenske Germa-

ners Spaaqvinder og Cellernes Druidinder.

Man adspurgte dem som Orakler, hædrede dem

med Gaver og Æresbevisninger , ja ansaa dem

endog (efter Tacitus’s Udtryk) for virkelige.

Gudinder. En saadan var Velleda } som op-

\
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holdt sig i et hojt Taarn, og gjorde sig saa kost-

bar, eller rettere anstillede sig saa hellig, at

Fremmede ikkemaattesee hende eller faae hende
i Tale. .Disfe Beretninger synes virkelig nt

kaste et klart Lys over Oprindelsen til Valas
Spaadom, thi naar Germanerne, os saa be-
slægtede i Sprog og Sæder, saaledes forgudede
deres Spaaqvinder, er intet rimeligere, end at

det samme har været Tilfældet i vort Norden,
(ligesom Saxo i sin 6te Bog virkelig fortæller

at en Dansk Konge hentede Orakelsvar hos 3
Farcer eller Nympher o : Norner eller Valaer

,

i Gudernes Tempel, hvor desadepaa3 forskjel-

lige Sæder) og at den Yala, som enten virkelig

har forfattet eller ansaaes for at have sammensat
det nærværende Digt, horte netop til denne
Klasfe. Vi indsee saaledes hvorledes det er

mueligt at enQvinde foregiver at erindre, eller

det mindste have fuldstændig Kundskab om
Verdens Skabelse og andre Gudernes Londoni-
me, og end klarere bliver det os naar vi lægge
Mærke til at selve disfe Valaer kaldtes Norner,
altsaa med det selvsamme Navn, som bares af

de tre hoje Gudinder, der bestyrede baade Gu-
ders og Menneskers Skjæbne; her maa vi altsaa

forudsætte enten en formeentlig Inspiration eller

aandelig Aabenbaring, hvorved Pareerne betroe-

de deres dybeste Mysterier til udkaarne jordiske

Dottre, eller og en forudsat virkelig Incarnation

eller Emanation, saaledes, at de selv paaloge sig
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Qvinders Skikkelse. Yi raaa da ej heller glemme

at den ældgamle osterlandske Lære om Sjæle-

vandringen, hvorefter den samme Aand forplan-

tedes, gjennem mange Generationer, i forskjel-

lige Legemer, var antagen af Nordboerne, li-

gesaavel som af Celterne og flere gamle euro-

pæiske Folkeslag. Især synes Yalaerne at have

udbredt denne Lære, da man, efter Kristen-

dommens Indforelse, kaldte den Kéllittgavilla

o : Kjællingers Overtro eller Kjætterie. Nu bli-

ver det os begribeligt hvorledes en Yala, som

er et virkeligt Menneske, kan rose sig af at

have været til fra Verdens Begyndelse (ligesom

de tre himmelske Norner) og at være bleven

spurgt tilraads af selve Guderne, angaaende til-

kommende Begivenheder, hvorom de ikke hav-

de fuldkommen Kundskab. Efter Kristendom-

mens Indforelse i Norden forandredes Qvinder-

nes store mystiske Anseelse til det modsatte; de

metaphysiske Væsener man for hædrede som

Guder,
afskyedes nu somDjævle. Endnu antog

man at Fruentimmer, især bedagede Koner,

havde en særdeles Forbindelse med dem , men
• •

Folgerne heraf bleve saare tragiske for Kjonnet.

Istedenfor at man for havde forgudet, hædret /

og rigelig begavet de tryllekyndige Spaaqvin-

der, fordjævledes,
forhaanedes og forfulgtes

de nu af alle Kræfter ;
man lod sig ikke noje

4

med at berove dem Ære, Gods og Liv, men

man tilfojede dem og, ved den skammeligste
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Tortur, uhorte Pinsler, og oftrede dem tilsidst

— som det hed, tilden evige sande Guds Ære
— paa det brændende Baal.

Undersoge vi dette Digts Bestemmelse, saa

kommer det meget an paa hvilke Læsemaader

man vælger, i den i 5te Strophes 5
te og 6 te Yers,

da nogle læse

Vildak Valfodur

Vel fortelia

D. e. Jeg vilde Yalfader

Yel fortælle

Mænds gamle Sagn: o. s. v.

Da man maatte antage at Spaaqvinden strax

henvendte sin Tale til Odin, hvilket dog ikke

vel kan enes med det folgende. Jeg har der-

for fulgt en anden og naturligere Læsemaade.

Den hele Forskjæl beroer paa en liden Streg

eller Accent over Bogstavet e i Ordet vel , men
da <Je ældste Haandskrifter skrive vel og vél

paa selvsamme Maade, kan intet Beviis for den

rigtige Læsemaade hentes derfra, men maa so-

ges i selve Digtets Sammenhæng og Mening.

Mine Tanker om Digtets Bestemmelse ere

disfe: Yi kunne ikke tvivle om, at ligesom Ya-
9

laetne i Yintertiden indbodes hyppig til private

Gjæstebude, endog for at forudsige almene Be-

givenheder efter Folkeforstandernes Foranstalt-

ning, saa have de og, paa samme Maade viist

sig ved de offentlige Folkefester, som holdtes

i Sommertiden paa de sædvanlige Forsamlings-
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pladse, nemlig Ting- eller Offer- Steder, under

aaben Himmel. Her have de deels foresjunget

og ladet foresynge Folket almindelige religiense

Sange, som den i Fortællingen om den grøn-

landske Vala ommeldte bekjendte Kredssang,

og dels fremfort deres Spaadomirie saavel an-

gaaende Folkets almene, som Privates særskilte

Fremtidsvel. At et Slags almindelig Troesbekjen-

delse eller kort Begreb af Troens Lærdomme,

blev offentlig reciteret ved en almindelig Fol-

kefest, seer enhver maatte være meget naturligt.

Jeg anseer Yalas Spaadom for at være et saa-

dant Digt, sjunget af en hellig Qvinde eller

Nornernes Præstinde, omgiven af de ypperste

Hovdinger^ for Folkets almindelige Forsamling.

Derfor begynder hun netop saaledes:

Lytter til min Tale

Væsener alle! (eller: alle hellige Væsener)

Storre og mindre

Af Heimdalls Slægt,

Jeg vil fortælle

Valfaders Bedrifter,

Mænds gamle Sagn •
.

De forste jeg erindrer.

Her tilkjendegives udtrykkelig, at Spaaqvindon.

taler til en stor Forsamling ;
Hellige Kcesé*

ner vare Fyrsterne eller Folkeforstanderne, der

tillige vare Asa-Gudernes Præster; Heimdalls

Slcegt] behover aldeles ikke at betegne blot Gu-

derne, da ogsaa Nordens Fyrste- og Præste-



ætter sagdes at nedstamme fra Odin, Heimdalls

Fader; ligesom de golbiske Nordboer overho-

ved kaldtes Godjod, Godchiod, Gadernes Born

eller Folk— og cnvisMythe (i Digtet Rigsmaal)

endog antager at Heimdall, under Navnet Rig

var paa en Maade Stammefader til alle Indbyg-

gerne i disfe nordiske Lande. Ogsaa har man
prunde til at antage, at Heimdalls Slægter det

samme som Himmelens Bom eller de der boe

under Himmelen
, efter hvad jeg udforligere

vil fremfore i Anmærkningerne.

Jeg aner end en Aarsag til Heimdalls Om-
mel.delse her. Han var den Maanedsgud der tog

mod Herredommet ved Sommer-Solhverv, Mid-

sommers Nat, Nordboernes storste Folkefest da

Solen indiraadte i Krebsens Himraeltegn. Da
tronede han især paa Himmelbjerg , thi saale«

des betegnede Nordboerne dette Solhus, for at

antyde Solens hojeste Standpunkt i det Ojeblik

Heimdall modtog Bestyrelsen af dens Gang, men
Guden kaldtes dog Hallinskeidi eller den som
gaaer ad en heldende Bane, thi fra dette Oje-

blik af daler Solen i sit aarlige Lob. Saaledes

kunne vi ikke undres over at Vala, netop i San-

gens Begyndelse, i et saa helligt og betydnings-

fuldt Ojeblik, især kalder sine Tilhorere Heim-
dalls Slægt \ med den Benævnelse kunde hun
henvende sig til de usynlige Guder, deres syn-

lige Repræsentantere, Præsterne, og til den hele

forsamlede Menighed af Gudernes jordiskeFolk.
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Endvidere maa vi lægge? Mærke til at lige-

som Heimdall maatte bædres ved denne Fest
#

som den, der herskede ved dens Ende i vor Ver-

den, som Maanedsgud , saa var dens Begyn-

delse især helliget .Baldur , der vel da lorte

Herredommet, meri fratraadte det medens Fe-

sten varede, og de hellige Digtere skildrede

• denne Fratrædelse som hans virkelige Dod og

Nedfart til Underverdenen. Til en anden Tid

vil jeg udforligere soge at bevise, at Baldur

ansaaes som Gud for Solhuset Bréidablik (det

vidtskinnende , bredtblinkende) nemlig Tvillin-

gernes Himmeltegn , som gjennemvandres af So-

len i den skjonneste Aarstid. Ved dens Udgang

deraf er den fejreste, behageligste Sommer og

den længste Dag eller LyseLs herligste Herre-

domme til Ende. Denne sorgelige Begivenhed,

som mindede om Mdrkets nu igjen tiltagende

Vælde ogNaturens forestaaende Vinterdod, skil-

dredes som den gode, dejlige, lyse Baldurs

Hedenfart og Ligfærd tilBaalet. Midsommers-

nat tændtes ogsaa virkeligen i det gamle Nor-

den store Baal overalt paa Hojene, hvormed

man tildeels har villet betegne Sommersolhverv

eller Solens længste Lysning paa den Tid, og

tildeels sigtet dermed til Mythen om den he-

denfarne nu af Hoder eller Morket myrdede
Baldurs Opbrændelse paa Ligbaalet. Ved Kri-

stendommens Indforelse vilde Nordboerne ikke
#

give Slip paa en saa ældgammel og afholdt Fol-
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kefest, hvormed man havde forbundet den re-

ligieuse Overtro at Kilder (som Baldurs Brond,

Tis-væld o. fl. i Danmark) Bade, visfe Urter

o. s. v, ved Solens hemmelighedsfulde Vende-

punkt (sandsynligviis ved den gode Baldurs

Naade)
, havde en overnaturlig Kraft til at hel-

brede Sygdomme
,

tilintetgjore skadelig Trold-

domskraft, bringe Mennesker og KreatureHeld

o. s. v«—Nordens katholske Omvendere rettede

sig saavel heri, som i Andet, saavidt mueligt

efter Omstændighederne , ved at overfore den

Baldur helligede hedenske Midsommersfest til

St. Hansdags Nat som indtraf omtrent paa

samme Tid. Ligesom Nordboerne da for er-

indrede Baldurs Mord, kunde de nu sorge over

Johannes den Dobers lignende Endeligt
; saae

de da for Baldurs Blod paa Roden af en Urt

som nu er opkaldet efter St. Hans, saa troede den

kristnede Almue at see derpaa Martyrens Blod

(som i Grunden bestaaer af visfe Insekters AEg
der indeholde en rod Vædske); Var Baldur for

den helbredende Gud, sa'a var hans Mirakelkraft

nu overgaaet til de nye Helgene o. s. v. I Is-

land, paa Færoerne, i Skaane, Jylland o. fl. St.

kaldes en Blomst, som i visfe Henseender ligner

en straalende Sol og blomstrer paa denne Tid,

endnu Balders Braa , o: Balders Ojenbaar
eller Ojenbryn. Navnets Oprindelse meldes

udtrykkelig i den yngre Edda. Om Urten Bal-

drian derimod har sit Navn af ham, kan jeg

( 2 )
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ikke sige, men vist er der, atman Iiar tillagtden

v'elgjorendé og næsten vidunderlige Lægedoms
Dyder. Endnu vedvarer den Skik i Norge,

Sverrig og i Danmark, ligesaavel som i Tydsk-

land, Skotland og flere europæiske Lande , at

tænde Baal paa Midsommersnatten eller St. Hans

Nat,* at drikke da af de hellige Kilder og more

sig ved alskens Lystigheder. En saadan Forsam-

lingsplads ved Hjembek i Sjælland, besogt fra

umindelige Tider af Omegnens Beboere, be-

tragtes som et lovmæssigt Marked, og Jægersborg

Dyrehauge afgiver endnu for Kjøbenhavns Ind-

vaanere et saadant Forlystelsesfted paa St. Hans

Nat, som den rimeligviis har været for de he-

denske Sjællændere i det dunkle Hedenold.

Yi have end flere Formodningsgrunde til

nt antage, at Yalas Spaadomsfang netop er ble-

ven fremfort eller reciteret ved den anforte

Sommersolhvervs- eller Midsommersfest. I det

Yala synger om Yerdens Skabelse synes hun

derved især at tage Hensyn til Tidens Bestem-

melse ved Solens, Maanens og Stjernernes af Gu-

derne anordnede Gang ; Efter at have beskre-

vet Stjernehimmelen som Ygdrasils Krone og

* Herom harulle forskjellige , nu sjeldne Dis fer tat ioner , som.

Jleisliua Unt ersuctiung des heidnischen Nodfyrs oder JVoth—

fellers ingleichen des Oster-uncl Johannis-feuer. Leipzig 1696-

g. Zeumer de igne Jo/iannæo. Jena 1G99- 4* Kirchweyh, Fafs—

nacht , Johannisfeuer , Sonnenivendc , Lictilmefsekerzen r/c.

Strasburg 1605* 4*
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Tidens trefide store Gudinders Fremkomst af

Urcles eller TJranias derunder liggende ætheriske

Hav, forklarer hun den himmelske Guldalders

Flugt fra Verden, ved den blandt Menneskene op-

komne unaturlige Guldtorst og deraf foraarsa-

gede Myrdelyst, som paadrog dem Gudernes

Vrede og Vanernes eller Luftaandernes fjendtlige

Anfald. Ogsaa Guderne geraadede nu i Krig

med Jætterne, ved det at Tordneren Thor brod

det med dem indgangne Forlig, da han nemlig

ved Foraarets Tilbagevenden, befejdede Vinte-

rens, Morkets og Kuldens Dæmoner. Nu erin-

drer Spaaqvinden Heimdalls Basun , eller dens

Lyd, som skjules under Himmeltræet. Herved

maa vi anmærke at Folket sammenkaldtes i

gamle Dage ved Horn
, Lure eller Basuner til

de almindelige Forsamlinger og Fester — lige-

som Oldermanden, i visfe danske Landsbyer,

med sit Horn endnu sammenkalder Beboerne

til Gadestævnet, under et vist Træ som forestil-

ler deres jordiske Ygydrasill. Af ovenanforte

Aarsager, kunde det Horn som forkyndte den

titommeldte Fest, især kaldes Heimdalls Horn

,

og det' er altsaa den ved dets Lyd forkyndte

Hojtid, som Spaaqvinden egentlig omtaler her,

endskjondt hun tillige sigter til de bekjendte

Myther om Verdens Undergang, derengang i

Tidens Fyldeskulde forkyndes den ved Gudens

egen Basun. Nu omtaler hun enten sig selv,

eller sin Stammémoder Urde , den ypperste

( 2*)
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Norne, som samtalende med Himmelguden

Odin, om hans til Minier eller Havet pantsatte

Oje, Solen nemlig.; denne Overgang er saare

naturlig, naar vi lægge Mærke til at denne

Overdragelse skede netop ved Festens Tid, i

det Solen da atter neddaler til Oceanet, og

kommer saaledes i Havets Vold* Hun vedbli-

ver at berette sine havte Syner. Valkyriernes

Ledingsfærd forkynder Kamp og Dod; Baldur

eller Himmellyset myrdes af den blinde Hoder,

'

Nattemorket. Saaledes udtrykke Skovens Al-
••

fer sig ganske rigtig i Ohlenschlægers genialske

Drama Baldur hin Gode7 i det de beklage Ga-

dens forestaaende Dod:
”Sniger sig Tusmorket ej

”uformærkt lumsk over Jorden,

*’Til med dæmrende Svælg det sluger
},Dagen med blodende Himmelglands*”

Efter vort Digt skal Hoder igjen ombringes

af Fale y det henimod Foraarstiden tilbage-

vendende, atter tiltagende Daglys. Hednin-

gerne helligholdt paa den Tid deres Fakkelfest

(i hvis Sted Kyndelmisfe blev stiftet) der og op-

lystes med Glædesbaal , i Anledning af Solens

og Lysets Sejer over Fintermorket,
derfor siges

Fale og at lægge Ho der paa Baalet, Her

ville vi forbigaa Resten af Digtet som for det

meste synes at indeholde Spaadomme om vor

Verdens sidste Tider, Elementernes Oplosning,

Jordens Fornyelse, de saliges og de ugudeliges

/ 4 i
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evige Boliger o. s. v. — Men vi anmærke kun
at Digterinden, ogsaa ved meget af dette, synes

at sigte til Aarstidernes VexeJ, som et Forbille-

de paa det store Verdensaar. Vor Lejlighed til-

lader ikke at udvikle dette vidtløftigere , men
jeg anmærker kun til Slutning at Digtets sidste

Strophe "om den morke Drage som kommer
tiJflyvende” virkelig synes at sigte til selve Mor-

ket, som netop ved Sommersolhvervstid beme-

strede sig Verdens Herredomme; Vel menes

lier egentlig Underverdenens Drage, Nid/tog

,

men den bruges dog maaskee her, ligesom

undertiden Ahriman , som er et fuldkommen .

Sidestykke til ham i den persiske Mythologie,

til at personificere Mlirket der synes at komme
fra hine Dybets Egne. At det siges at bære

Dodninge paa sine Vinger, kunde vel sigte til

den ældgamle og almindelige Overtroe, om Gjen-

færds Omsværmen i . de morkere Nætter.

Endvidere har man af franske Forfattere

fra Middelalderen (Beleth og Duranth 1182 og

1230) en besynderlig Efterretning, som stem-

mer meget noje overens med min Hypothese

(at dette Digt har været bestemt til at afsynges

ved Hedningernes Midsommersfest) denne nem-

lig: ved voxende Hede havde man i Oldtiden stor

Frygt for flyvende Drager og Slanger (uden

Tvivl af Troldenes Art, altsaa tildeels usynlige)

som lode Gift nedfalde i Luften og Kilderne,

.hvorved Pest og andre dræbende Sygdomme op-
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kom blandt Mennesker og Qvæg. Derfor raadte

Lægerne til at antænde Baal ved Brandene

for at bortjage Dragerne. Saaledes opkom den

Skik at antænde slige Baal paa Midsommers-

— eller St. Hans-Nat, — hvorved man i ovrigt

i alle Lande havde stor Overtro, om denne

hellige Ilds Lægedomskraft. Man sprang over

Ilden, bar Born derover, forvarede Brande og

Aske o. s. v. alt for at bevare sig mod Sygdomme
og Ulykker i Fremtiden.

Efter saaledes at have omhandlet Digtets

vigtigste Indhold og formentlige Bestemmelse,

. skride vi til Optegnelsen af de LTdgaver og Over-

sættelser som vi have eller kjende deraf.

Udgaver.
1) Den forste udkom i Kiobenhavn 1665

4
t0 bag ved Resenii Edda — med en virkelig

smuk og med poetisk Sands forfattet Oversæt-

telse af den bekjendte Islandske Digter Stephan

Olafsén

,

med hans Anmærkninger, hvoraf nogle

ere ret sindrige. Som et Tillæg folge Gud-

mund Andresens Anmærkninger over Digtets

forste Tredie-Deel.

2) Den anden udkom sammesteds , atter

udgivet ved Resenius, i 4
ta 1673 forsynet med

Gudmund Andresens latinske Oversættelse og

fuldforte Anmærkninger, men han var da selv

-afgaaet ved Dodena Texten er meget mindre

korrekt end i den forste Udgave, og Forklarin-

• 1
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gen har heller ikke i det hele vundet meget,

skjondt nogle af de nye Anmærkninger ere ret

mærkelige.

3) Den tredie udkom i Sverrig (nemlig i

Stokholm 1750 i 4t0 ved Goranso/i, med enhojst

besynderlig og forkert Svensk Udtolkning. Den
kan i alle Henseender sættes langt under de

Foregaaende.

Den fjerde og femte udkom i Stockholm,
i Tidsfkriftet Idunnas 3 tlie Hæfte, hvoraf nemlig
haves 2 lle Oplag, det sidste af 1816. Udgive-
ren, formodentlig den lærde Svenske Hofpræst
Mag, Afzelius har tilfojet en sindrig Fortale,

hvori han gjor Læserne opmærksomme paa Dig-

tets Overensftemmelse med de ældste kosmogo-
niske Systemer, især de indiske — ogsaa har
han forsynet . det med en svensk Oversættelse og
med adskillige Anmærkninger.

Den sjette udkom ligeledes i Stockholm

.

I 8i8« 8V0. men uden Oversættelse i denvedProf.
Rask og Mag. Afzelius besorgede skjonneHaand-
udgave af Sæmunds Edda. Texten er her den

mest korrekte af de hidtil udkomne, hvad Ret-

skrivningen og Ordene angaaer, men det er

stor Skade at Strophernes Orden er lier (lige-

som i de 2de sidstommeldte svenske Udgaver)
ojensynligen urigtig paa flere Steder.

Den syvende udkom i Leipzig 1818 under
Titel

; V'olojpå koc est Volæ seu Sibyllæ arc-

t°æ Vaticinium ; codicis Vidalitiiani . . . speci-
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men integrum., edidit Fredericus David Grae-
ter med en Til egn els esfkrivelse til nærværende

Oversætter, hvori adskillige mærkelige Vari-

anter m. m. anfores og droftes.

Andre Oversættelser.
1-2) Foruden de forslommeldte trykte Kjo-

benhavnske i det latinske Sprog, haves der og

blandt det arnæmagnæanske Legats Samlinger

2de yngre i Haandskrift, tilligemed vedfojede

Afskrifter af selve Texten. De ere begge fra

det attende Aarhundrede. Den ældre af Stipen-

diarius John 'Olafsen fra Grunnavig, den yngre

af SysfelmandMagnus Ketilsen. De ældre trykte

Oversættelser ere her vel paa flere Steder for-

bedrede hvad enkelte Ord angaaer, men disfe

skrevne synes i det hele fattigere paa rigtige my-

thologiske Anskuelser. Den yngste er især næ-

sten aldeles ubrugbar i den Henseende.

3) Paa Dansk have vi kun een nogenledes

fuldstændig Oversættelse af Sandvig blandt de

ovrige af ham fortolkede Edda-Sange.

Derimod kjender jeg ikke mindre end fire

tydske (skjondt vi i det mindsteendnu maa vente

tvende) — nemlig:

4) af Schimmelmann, bag ved den af ham
oversatte yngre Edda. Stettin 1777. 4

t0
* (den

sletteste og ravgaleste af alle).

5) en ret skjon (dog ej ganske fuldstæn-

dig) af Herder i hans T
r
olkslieder. 2 Th. 1779#

som ere bievne bievne flere Gange oplagte.
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6
) af Denis — i Osjlans und Sineds Lieder

4 Band. Wien 1784* 4
t0

-

7) af Friedr. Mayer i lians Mythologische

Dichtungen und Lieder der Skandinavien Leip-
2,'g I Si8« 8vo- Denne Oversætter har villet be-

holde Originalens Versemaal, og selv dens AI-

literation, men den sidste er i det hele mis-

lykket.

S) Paa Engelsk skulde man tro at have en
fuldstændig Oversættelse af Digtet i et Octavbind
paa m Sider, som har til Smudstitel, the Vo -

luspa etc. og til egentlig Titel: the Holuspa or

Speech of the Prophetejs with other Poems by
the Rev, I. Prowett. London 1816. Mennaar
man seer sig ret for, fylder det paa Titelen

S

angivne Hoveddigt kun 9 Sider, som indehol-

de en aldeles forvirret Omarbeidelse af nogle

hos Ole Worm , Bartholin o. II. forekommende
adspredte Brudstykker; vel lader denne poeti-

ske Efterligning sig ret got læse, men aldeles

ikke som nogen god Oversættelse.

9) I Anhanget til Willia7ti Herberts Poem
Helga (Lond. i8*5) findes en fri Oversættelse el-

ler Efterligning under Titel : the song of Kala.

i o) En mærkværdigere, dog ikke ganske

fuldstændig Engelsk Oversættelse findes, tilli-

gemed Texten, i Dr. Hendersons Afhandling

om den islandske og oldnordiske Poesre , bag-

ved hans Rejse i Island, 2dcu Deel, udkommen
i Edinburgh iS^S-
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Vi kjende altsaa heraf i det hele:

2 trykte - ^ i alt 4

2 haandskrevne/ Latinske Oversættelser

1 Dansk

2 Svenske (<lcn 3die kan snart ventes fra Presfen)

4 Tydske

5 Engelske

i det hele fjorten Oversættelser.

Den nærværende Danske er altsaa, mig vitter«

lig, den i5‘lc ; da den er den sidste, burde den

og være den heste. Hvorvidt dette lykkes mig

xnaa Samtid og Eftertid bedomme.

Da vi ingen Beviser have for at J^alas Spaa-

dom liar været opskreven i Hedendommen,

skjont det vel er rimeligt, da andre Digte i den

Tid bevaredes ved at indskjæres paa Runetav-

ler, og et Udtryk i selve Digtet synes at pege

til en saadanFremgangstnaade, ved et end ældre

Poem eller Sagn, hvorpaa det er grundet -r- bli-

ver det sandsynligt, at hvad vi have tilbage af

Yalas Spaadom ere blotte Brudstykker, ligesom

og Mangel paa vedborlig Sammenhæng synes at

bevidne det samme. For saavidt mueligt at

komme tilKundskab om hvorvidt Sammenhæn-

gen er afbrudt, og hvor der maatte mangle no-

get, eller noget være tilsat, i den kristelige Pe-

riode, samt tillige for at lette Udsigten over de

mange noget forvirrede Gjenslande, har jeg for-

fattet folgende Indholdsliste over det hele Digt.



Udsigt over Indholdet af Valas Spaadom.

I* 1-2. Indledning, hvormed J7ala(elier Spaaqvinden)
forsyner sine Digtningerangaaeude Verdens Ophav
og Fremtids-Skjæbne. Hun kjender 9 .Verdener
og 9 Himle

;
Hun erindrer, «?llor veed, at Yggdra-

sills Rod, ved dens forste Fremspiren, endnu ikke

havde naaet Jordens Overflade.

• ’i i
•••

; i ! '** 1 1 » tul 1 r • t v \ 1 ir« > 1
* • * 1 1 ai •

3 '8 * Chaos og Verdens Skabelse deraf ved Bors

Sonner .(Odin, File og Fe). Aars- og Dagstider-

nes Bestemmelse efter Himmellysenes ordnede Lob.
Asernes Rigdom paa ædle Metaller. De fuldfore

Verdensbygningén og lege siden med Stjernehim-

melens GuldtavL Jætteqvinder blandes med Gu-
derne.

% . !
. | f ## # r > .

*

*
> • W L ^ é » 2 i *1 ^ I / I * # M # f

III. 9-14« Dværgenes eller vor Verdens underordnede
Naturaanders Skabelse af Jord og Vand. Deres

- ‘ Navne.

IV. 15-16. . De to forste Menneskers Skabelse afTræer
ved Odin, Hætter og Loder (Aand, Lys og Ild).

V. 17. Yggdrasill og Urdes Kilde (Verdenstræet og
AEthers Væld).

• 5 { • , _ t • < J * i ' * » 1 *

Vi. ig. De tre store Norner :

IJrde . . Ferdandi’ .. Skuld
Fortid. Nutid. Eftertid.
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VII. 19-22. Menneskene opgrave, virke og smelte Gul-
det (hvilket selve Guderne vel havde forbeholdt sig

allene i Oververdenen). Rigdommen svækker og
fordærver Menneskene. Aserne vredes herover og
bekrige — som det synes — i Forbund med Va-
nerne eller Skyeluftens Guder, den hele Menne-
skeslægt.

VIII. 23-2^. Asernes, af Thor anstiftede, forræderiske

Krig mod Jætterne.

IX. 25-2f>. Seerindens afbrudte Sagn. Odin selv kom-
mer til hende, eller og til en af de tre store Nor-
ner, helst da vel Urdc , for at hente Orakel-Svar.

Hun giver ham Prbver paa sin Visdom ved at for-

tælle ham hans til Mimer pantsatte C3 jes Skjæbne.
Odin giver hende rigelig Spaaldn. Hun gjennem-
skuer da alle Verdener.

X. 28-3 r. Falas Spaadomme. Valkyriernes Udfart.

Mistelten. Balders Ddd. Huders , hans Bane-
mands, Drab. Frigga’s Sorg.

XI. 32-35 * Lokes haarde Fængselsltraf. Brudstykker
af mythisk Cosmographie. Elven Slidur. To
Jætteslotte. Nastrond, de Forddmtes Straffested.

Helvedesflangen Nidhugger.

XII. 36*4 Den gamle Jættinde i den dstlige Jern-

skov og liendes skadelige Afkom. Sol- og Maane-
Ulvene. Bestandigt Uveir og ugudeligt Levnet
forkynde Verdens nærforestaaende Undergang.
Storm-Ornen Hræsvcl°s Jubelsang. Nordpolens,
T

r
alhalla’s og Helas Haner eller Nordlysenes Bra-,

gen, T. ordners og Vulkaners Dron vække Guder
og Jætter og kalde dem til Kamp. Fenris-Ulven
slipper los. Verdens sidste onde Tider.
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XIJI. 40 -46 . Verdens Undergang nænner sig. ' Ygg.
- drasili antændes. HeimdalJs Basunlyd. OdinsSam-
snenkomst med Mimer .eller Himlens og. Havets
nsædvanlige Mode. Lokc Idsnes. Yggdrasills
Stamme ryster. Jætten Hryrns 'Ankomst. Mid-
gaardsflangen raser. Muspells Sdnner. (eller de
empyræiske lldaander) ankomme til vor Verden
paa Skibet Naglfar, under Lokes (eller den ode-
læggende Flammes) Anforsel. Hans hele Slægt
styrter frem til .Kampen. • Alle Væsener i Opror.
Selv Dværgene flygte ud af Bjergenes dybe Huler.

47-5*. Den alvældige Surtur (den morke, ube-
gribelige) kommer endelig selv sonden eller oven-
fra for at fuldende Verdens CJdelæggcIse eller Om-
dannelse. Menneskene omkomme. Guderne kjæm-
pe med deres vældige Fjender. Himlen adsplittes

og Odin opsluges af Fenris- Ulven eller Dybets
Mulm og Flammer. Solguden Freyr overvældes af
Surturs overhimmelske Luer. Vidar (eller Meteoret
Typlion) ombringer Fenris-Ulven eller dæmper den
underjordiske lid med et uhyre Skybrud. Da
fa aer Midgaardsflangen eller Oceanet nye Kræf-
ter og kjæmper mod Tordengudeu Thor ; den om-
bringes, men Thor nedsegner strax efter af over*
vættes Mathed. Verdensbygningen styrter sam-
men. 1 ggdrasills Stamme omgives ganske af de
(overhimmelske) Flammer. Den beroves vel Grene
og Blade , men de skulle udspire og frernblomstre
paa Ny.

XV. 52’58‘ Verdens Fornyelse eller Foryngelse. Jor-
den opkommer anden Gang af Havet, overgroet
med det morkegronne Sbegræs. Havet nedstyrter
i Fosse fra de h6je Fjelde. De gjenfbdte eller gjen-
oplivede Aser samles atter paa den himmelske
Idaslette og uddanne den foryngede Verden efter

X.



30

den gamles Former. Atter lege de med Stjerne-

himmelens Guldtavl. Nu skulle Agrene voxe usaate

og alt ondt forsvinde. Selv Balder og Hoder leve

sammen i. fuldkommen Enighed i Odins salige

Vaaning. Gimles evige Lyksalighed for dydige

Sjæle. Alfader ankommer ovenfra for at stifte og

ordne et evigt og helligt Rige.

XVI. 59. Nidhug den gamle Drage, opflagrer fra Dy-

bet, og henflyver over Markene, bærende Dod-
zunge paa sine Vinger. Digtets Slutning.



VALAS SPAADOM
ELLER

SPAAQVINDENS TALE.

L
1. ^Lytter til min Tale

Væsener alle!

1

)

Storre og mindre

Af Heimdalh Slægt;

Jeg vil fortælle

Val-Faders Bedrifter,

Mænds gamle Sagn

De fors te *) jeg 3
) lærte.

2. Jeg mindes Jætter

Tidlig fodte,

De som mig fordum

Fostret havde;

4

)

Ni Verdener jeg husker *)

Og Ni Himle,

1 ) alle hellige Væsener.

2 ) sidste.

3 ) mindes eller erindrer.

4) havde oplært.

5 ) hjender.
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Det herlige Middeltræ

Neden for Jorden.

II.

3* Det var Tidens Ophav

Da iutet var, 6
)

Ej Sand eller So,

Ej svale Bolger
\

Ingensteds fandtes Jord

Eller hojen Himmel,

Der var et uhyre Gab 7
)

Uden Væxter.

4. For Bors Sonner

Kloderne oplofted,

8

)

De som det herlige
;

Midgaard skabte,

Sol skinned fra Syd

Paa Salens Stene (Mure)

Da Jorden begroedes

Med gronne Urter.

5* Sol fra Sonden

Maanens Ledsager,

Om himmelske Heste #
)

6) Da Ymer boede (herskede).

7) svælgende Dyb.

. 8) oprykkede eller optoge Træerne.

9) Porte.
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Hojre Arm kasted;

Solen det ej vidste

Hvor den Sale ej cd,

Stjerner det ej vidste

Hvor de Steder ejed,

Maanen det ej ''vidste

Hvor sit Hjem. iden ejed. 10
)

6. Da ginge alle Magter

Til ophojede Sæder,

Hojhellige Guder

Raadsloge derom
;
—

Kat og Næ
Navne de gave,

Morgen oĝ
s

Middag kaldte

Cndern og Aften, —
Aar beregned. xl

)

7. Aser mod tes

Paa Idas Slette,

Alterkreds og Templer

Opreiste de lioit;

Esfer de anlagde,

Ædle Malme smeded, 1

2

)

• ' X # ? •
^ J ^ - V 4 % X

io) Ikke kjendle Maanen egne Kræfter*.

1 *) For Aur at beregne,

12) Papirs-Afskrifterne lægge tilt

Kræfter de proved *
>

Alt de forsugte. q

( 5 )
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Tænger og kunstige

Redskaber danned.

8. De legte med Tavl

1 Borgen 13
) saa glade,

Intet mangled

De af Guld,

Indtil did kom treride

Thursers Moer

Meget mægtige fra

Jætternes Verden.

III.

9. Da gik alle Magter

Til ophojede Sæder,

Hojhellige Guder,

Raadsloge derom,

Hvem der skulde

Skabe Dværges Slægt 14
)

Af Havjættens Blod, I5
)

Og blaaladne Been.

10* Der Modsogner (Kraft- «i. stLUsnweå) ev

Den ypperste bleven

Af alle Dværge,

Men Durin den andenø

13) Hegnet.
' •• i •

. . I l

14) Hvad Giat der s&itfde .skabe

15) Kjod. U . - .
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Mange de gjorde

Mennesker lige,

Dværge af (paa) Jord

Som Duriri sagde. 1 6
)

11. Ny og Næ
Nordre og Sydre

Ostre og Vestre

Al-tyv, Dvahn (Dvalegiveren) 1

Eivor (Bæveren el. Rysteren) RavOV
RLimbur

,
Nore

Anar og Onar

Ai, Miodvitrier

Veig (Kraft) og Gand-Alf
Vind-Alf 1

Tlirain
,

(den. længe vedholdende)

Thecl (behagelig) Og T/lOrin (djærv)

Eli}'OJ'(stærk) Vitr (Vis, seende) OgLitr (Litø, Farve)

Nar (Dodning) og Nyraad (Nyvolder,. Ny-giver)

Regin (Magt, Regn) Og Raudsvid (Raadklog)

Nu har jeg (de) Dværge

Riglig opregnet.

12. File , Kile>

Funden> Nåle

,

Hepte‘ (Hæfteren) Vil& (den behagelig** — Lyset)

Hanar r Svior,
—— —

I 6 ) anordnede..

17) Pap. Codd. lægge til:.

Nar og Nain

Nipingj Da in.
*



36

Frar (Hurtig) Hornborer 1

8

)

Frceg Og Lone (DybUerskeren, el. Havmanden)

Oirvang (Leerjord) tTåre

Egeskjold.

13. Tid er det de Dværge

I Dpalins Flok

For Menneskers Born

Til Lofar at opregne.

De som fra Salens

Klippe tyede 19
)

Over Jordmarkers Egne

Til cTorats (Kampens) Sletter*

14. Der var Draupner (Drypper)

Og JJo/gprasir

(den trodsige, udholdende Kjoempe el. Kriger)

Har (huj) Haugspori (HujbetræOeren)

Hlevdng (Sii-Vang) Gloe (glimrende)

Skirper
> Virver.

Skafid. Ae,

Alf o* Yngpe

Egeskjold.

Fialar (den skjulende) Og Ft'OSte (Frost virker)

Finnur (Finder, Opdager) og GinflClV (lokkende)

18) P. Todd. lægge til

Jiilling, Bruna

Bildur, Bure.

1 0) De som fra Klippe-Sale tyede.
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Here, Hcegstare

,

Hliodolf (Lyd-Alf) Moi/l (Muldbeboer).

Saalænge Folk

Leve i Verden

,

Det Lofars Ætte-Tal

Til skal være. 20
)

IV.

15. Til trende kom

Af den Forsamling

Mægtige og kjærlige

Aser til Hus;

De funde paa Land

Lidet mægtende

Asie og Embla

Uden SkjæLne.

1G. Aancl de ej ejed

Ej heller Forstand,

Ej Blod, ej Lader (BevægelsesXraft)

Ej faver Farve:

Odin gav Aanden,

Hæner Forstanden,

Loder gav Blod

Og. faver Farve.

2 o) opregnes stal-
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y.
17. Ask veed jeg staae,

. Yggdrasill den lieder,

Hojt 3X
) Træ, bestænkt . .

.Med livide Vande, 22
)

Deden kommer Duggen 23
)

som i Dale falder,

Evig gron den staaer

Over 24
) Urdes Kilde.

vi.

18. Deden komme Moer

Meget vidende,

Tre fra den So 25
)

Som ved Træet ligger

;

Urde (Fortia) de kaldte den ene,

Verdandi (værende, tiibuvende.Nutid) den anden

de skare paa Tavlen, 26
)

Skuld (Eftertid) den tredie.

Love de gave,

Liv de bestemte, 27
)

2 1) Lovrig.

2 2) Vædskcr.

2 3) den Væde o: bunde Regn og Dug.

2 4) ved.

2 5) Sal. i

2 6) Skjoldet.

8 7) TRlute, modtoge.
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Menneskers Born

Skjæbnen de tildele.

VII.

19* Det Drab * å
) erindrer

Hun (forst) i Verden

Da de GuldveigeO
Gjennenibored med Spyd

• Og i den li6j es Hall

Hende brændte;

Tregange brændte

Den tre Gange fodte,

ofte, usjeldcn, 29
)

Dog hun end lever*

20. Heide (Rigdom, el. den huje, klare) hende de

kaldte

Hvor til Hus hun kom,

Den velspaaende 30
) Qvinde.

Ulve selv hun tæmmed,
*9ezY/kunster (Smeltekunster) hun forstod,

I dem beliændig,

Stedse hun forlysted

Onde Folk. 3I
)

2 8) Krig.

2 9) paa ny.

3 0) bedragerske.

3 1
) Qtinder.
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21. Da gik alle Magter

Til ophøjede Sæder,

Hojhellige Guder

Raadsloge derom r

Om Aserne skulde

Straffe den Brode 32
)

Eller Guderne alle

Boder annamne. 3 a
)

22* Odin da udkasted

Blandt Folket et Spyd,

Det Krigsdrab hun erindr

Det forste i Verden
$

Saa brodes da Asa-

Borgens Hegn,

. Vanerne anede Krig,

Over Marken de fore.

viii.

23« Da gik alle Magter

Til ophojede Sæder,

Hojhellige Guder

Raadsloge derom,

Hvem hele Luften havde

Blandet med Svig, 34
)

3 2) l)ra1).

3 3) 'Eller Guderne alle

et (Oirer-)Gilde modtage*.

3 4) Gift, Blod, Luer.
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Og givet Oders Mo
Til Jætternes Slægt.

24. Thor ene der var

Opflammet af Mod, 35
)

Han sjælden sidder (stuie)
%

Naar han sligt fritter
5

Brudte bleve Eeder,

Ord og sorne Lofter,

Faste Aftaler

Som for vare gjorte.

25. Yeed hun at Heimdalls

Lyd (Basun) er skjult *

Under det himmelvante a6
)

Hellige Træ
5

En Elv seer hun styrte

Med skummende Fald,

Over Valfaders Pant —
Vide I end eller hvad?

26. Ene sad hun ude

Da han kom, den gamle

' Grubler blandt Aser,
• •

Og ham i Ojne saae, —
Hvad sporger I mig?

1

3 5 ) Vrede.

3 6) himmelUuje.
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Hvi fritter I mig?

Alt veed jeg Qdin!

Hvor da Ojet skjulte

I hin den klare

Mimers Kilde. —
Mimer Mjod

Hver Morgen drikker

Af Halfaders Pant —
Yide I end eller hvad?

27. Hende gav Hærfader

Ringe og Smykker,

Vise Berigelses-Sange

Og spaaende Aander (Gan)

Saae hun vidt og bredt

Over liver en Verden*

X.

28. Hun saae Yalkyrjer

Komme langvejs fra,

Beredte at ride

Til Guders 37
) Folk;

Skuld bar Skjoldet,

Siogiil den anden

Gunn
, Hilde

,
Gondul

Og Geir-Skogul
,

38
)

3 7) Gothers.

3 8) Geir-élut.
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Nu ere Odins

Moer optalte, c ~

Yalkyrjer, beredte

At ride over Jorden.

29« Jeg saae Baldursy

Den blodige Guds,

Odins Sons

Dulgte Skjæbne.

Over Sletten

Yoxte frem,

Smal men saare skjon

Mistel-Tenen.

30. Af det Træ blev til,

Som det syntes mig,

Et farligt, harmvoldende Spyd, 3 9
)

Hoder skjod det af.

31. Balders Broder var

Tidlig fodt,

Den Odins Son kjæmped

En Nat gammel,

Ej Hænder ban toede,

Ej Hovedet kjæmmed,

For paa Baal han bar

Balders Modstander,

Men Frigg begræd

3 9
)

Piil.
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44

I Fen-sale

Valhallas Tab. *°) —
Vide 1 end eller hvad?

XI.

32* Bunden saae hun ligge

Under hede Kilders 4 x
)
Lund

Svigfuld Krop,

Afskyelig Lole ;

Der sidder Sigyn

Over sin Mage

Ikke meget glad —
Vide I end eller hvad? — *

33. En Elv falder osten fra

Over Gift-Dale 42
)

Med Mudder og Sværd, 4 *)

Slid (grusom) den heder
;
—

Korden for stod

Paa Nida (MOrkets el. Drejnneta) Fjelde. 44
)

4 0 ) ''Ulykke.

4 1) Hunnernes it. Ligenes, Aadjltrnes.

* Her tillægge Papirs-Haaudskrilterne :

Da borte Vala

Dodsbaand blive snoede,

* Haurdt sammenflettede

Strikker uf Tarjjie.

4 2) Edderdale, iskolde Dale.

4 a) Torv, Græstorv.

4 4) Markc.



En Sal af Guld

For Sindres (Stenena) Æt,

Men en anden stod

Paa Olcolne (u-koid)

Jættens Drikkesal

Som Brinter heder.

34. En Sal saae hun staae

Fjærnt fra Solen,

Paa Nastrond (Ligkysten)

Mod Norden Dorren vender

Gjennem hver Aabning
%

Giftdraaber falde,

Sammenslynget er Salen

Af Slangerygge.

35. Der saae hun vade

I tunge Stromme

Mecnsorne Mænd
Og Mord-Ulve,

Og hvo ^n andens

Qvinde lokker.

Der suer Nidhugger

Henfarnes Lig,

Ulven dem slider —
Vide I end eller hvad?
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XII.

36* Ostpaa sad den gamle

I Jern-Skoven

Og fod te der

Fenris (Dybets) Slægter;

Af dem vorder

Een især

Maanens Opsluger (Nedmauer)

I Troldeham.

37. Med doende Menneskers

Liv han mættes,

Smitter Guders Sæde

Med det rode Blod;

Da fordunkles Solens

Skin i Sommertiden,

Alskens Yæir bli’r Uvæir -

Yide I end eller livad ?

38« Der sad paa Hojen (Hojdgn)

Og Harpen slog

Jæltindens Vogter, i

Den frejdige Om;
Over ham gol

I Fugleskoven

Den faverrode Hane
Som Fjalar kaldes.

39. Over Aser gol

Den guldkammede



Som vækker Helte 45
)

Hos Hærenes Fader,

Men en anden

Sodrod Hane galer

Neden for Jorden

1 Hela9s Sale.

40. Hojt tuder Udyret 46
)

For G/zzpa-Hulen,

Lænker skulle briste,

Los skal Ulven rende ;

Mange Sagn bun veed,

Længer seer hun frem,

Til Kræfternes Oplosning

Og Sejer-Guders Fald.

41. Brodre skulle stride,

Og fælde hverandre,

Frænder Slægtskabs Baand

Sonderrive
5
—

Ondt er det i Verden,

Hor gaaer stærkt i Svang,
• •

Oxe-tid (skjægttd) Sværd-tid,

Skjolde da kloves;

Vindtid, Ulvtid,

For end Verden falder,

— 1 — 1 ——

»

4 5) at lilarnr o: ved Doraksden, Hængslet, eller

og : til Sværd p : Kamp.

46) H8jt gjoer Hunden,
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Ingen Mand da vil
'

Den anden spare.

XIII.

42« Middeltræet antændes,

Jætters Sonner dandse

Til Lyden af Giallas

Skingrende Horn
5

Hojt blæser Heimdall,

'* Hæver Basunen, — v

Odin adsporger
%

Mimers Hoved.

43« Det gamle Træ gjenlyder

Men Jætten slipper los,

Yggdrasills Ask

Bæver
,
men staaer. 4 7

)

44* Hojt tuder nu Udyret

For Gnipas Hule,

Lænkerne briste,

Ulven slipper los.

Hryin fra Osten ager,

Da svulmer Havet op,

Sig Verdens-Slangen tumler

* 7 ) Pajiirs-Haandskrifterne tillægge

Alle frygte

I lltla's (Uoclens, Afgrundens) £
For Surturs Ild (el. Frænde)

O;)»luger den.

••
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49

I Jætte-Ha serie,

Den Bolgedybet plojér.

Men Ornen skriger glad

Med blege Næb den slider Lig

Og Naglfar skrider frem.

4o. Den Kjol fra Osten 43
)

glider

Da Muspells Sonner skulle

Over Havet fare.

Men Lolce styrer den;

Ubyrets hele Afkom
Med Ulven styrter frem,

Byleistes Broder

Folges med dem.

46. Hvad skeer blandt Aser? '
/

Hvad skeer blandt Alfer?

Al Jætters Verden gjenlyder,

Aser forsamles til Stævne;

Dværgene stonne

For Klippernes Dorre

Skjondt Bjerget til Bolig dc hav

Vide I end eller hvad?

/

4 8) Sonden.

-s-.-

( 4 )
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XIY.

47. Surtur fra Sonden farer

Med flagrende Luer 49
)

Af Sværdet skinner

Himmelgudens (Krigsgudens) Sol ;

Steeubjerge knage,

Troldene snuble,

Mænd Doden s Vej betræde

Men Himlen splittes ad.

48. Ha opfyldes Hlynas
(Gudindens)

Anden Hjertesorg

Naar Odin gaaer

Med Ulven at kjæmpe,

Men Beles Bane

Lys mod Surtur —
Da falder Fviggas

Kjæresle Gud.

49* Ha kommer den store

Sejer-Faders Son

Vidar for at stride

Mod Mord-Dyret;

Han med sin Haand

4 9) Svigfuld Færd
;
tævende Flamme*.
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Lader Jættesormen

Sværd til Hjertet staae,

Hævner saa sin Fader.

50. Da kommer den herlige

Son af Hloclyna

,

Gaaer Odins Son

Mod Uhyret (slangen) at kjæmpe,

Modigen ham sla aer

JUidgaards Forsvarer —
Da skulle Mennesker alle

Hjemmet forlade —
Ni Fod gaaer

Jordens Son

Krumbojet fra Slangen

Som ej frygted Ondt.

51. Solen formorkes,

Jord synker i Hav,

Fra Himlen forsvinde

De skinnende Stjerner,

Rogskyer omhvirvle

Alnærende Træ,

Hoje Flammer spille

Mod Himmelen selv.

( 4*)
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' XV.

52* Op seer hun komme

Anden Gang

Jord af Havet,

Herlig gron;

Fosfe lieds tyrte

Fjeld-Ornen dog

Sogende Fisk

Flyver derover.

53. Aserne modes

Paa Ida Sletten

Og om den vældige

Jordomgiver tale,

Der de erindre

Forlids store Daad

Og den hoje Guds

Gamle Lære. (Runer)

54. Der skulle paa ny

Forunderlige

Gyldne Tavler (Tavl-Brikker)

I Græsfe t findes,

Som de i Tidens Ophav

Ejet havde

Guders Fyrste

Og Fiolners Slægt.
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55. Usaaede Agre

Skulle da Frugter bære,

Alt Ondt forsvinde,

Balder gjenkomme,

Han og Hoder boe

I Odins salige Vaaning,

Yel de lierlige Guder —
Vide I end eller hvad.

56« Ha kan Hæner
Offre modtage, 50

)

Og tvende Brodres

Sonner beboe,

Vindes vide Verden —
Vide I end eller hvad.

57. En Sal hun seer

Klarere end Solen,

Tækket med Guld

Paa Gimle staae;

Her skulle boe
t # •

nydige Folk,

Og til evig Tid

Salighed nyde.

58. Ha kommer den Mægtige

Til Guders Baad,

5 o) Modtage el. udkaare sin Lod, Ejendom;



54

Stærk fra oven

Som for alt raader

;

Domme han afsiger

Og Trætte neddysfer,

Stifter hellig Fred

• Som stedse skal vare. 51
)

•

59* Der den skumle Drage

Flyvende kommer,

Slangespraglet neden *

Fra Morkets Fjelde, (Huler)

Kidhug
,

i Yinger

Slæbende Lig,

Over Sletten svæver —
Nu skal hun synke! 52

)

s i
) Giver hellige Love

Som evig fdiges skulle.

9 2) Nu skal han synke o: nedsænke sig over Jorden

eller og ; nedfare til Dybet.
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ANMÆRKNINGER.
Str. i. Heimdall , Odins Son og Himlens Vog-

ter , er dens underordnede Naturgud
;
hans Slægt ere

alle Guder, hans Born eller Underhavende, alle Men-
nesker. Efter Fortalen til Edda-Digtet Rigsmaal. er lian

paa en Maade alle Nordboers eller endog alle Menne-
skers Stammefader. Val-Fader er et af Odins Navne;
I Almindelighed fortolkes det: de Dræbtes Fader.

Men oprindeligen har det sikkerlig betydet den hvcd-

vende nemlig Himmel-hvælvingens Fader; o: vor

Fader i Himmelen, ligesom Valhall aabenbare ej er

andet end den hvalle , runde Hall o. s. v.
4

2 . Jætterne (de chaotiske Magter) vare som be-

kjendt, ældre end Guderne.. De vare vise forsaavidt

de kjendte de ældste Begivenheder og Afgrundens Lbn-
dornme* Ordet Yvidr betyder egentlig Dugskov , et

Navn de gamle Digtere have af forskjellige Grunde gi-

vet Luften eller Himlen. Middellræet er Yggdrasill

hvis Hovedstamme staaer under og gjennem Jordkred-

sens Midte. Spaaqvinden taler om den Tid da den

endnu Ikke havde fremspiret ovenfor Jorden, altsaa

det Old som foregik Verdens Skabelse-

5* Ymer (i Varianten) er den chaotiske Ur-jætte

(betegnende selve Chaos og svarende til Grækernes

Daemogorgon).
*•

4 . Biudr er egentlig en rund Skive, et Fad. Her
uden Tvivl i Fleertaliet Kredse eller Kloder, nemlig

Himmellysenes gyldne Skiver. Midgaard er her Jor-

den , Universets mullemste Deel. Verdensbygningen

(kaldet den Hojes Hall i Havamaal og selv i dette

Digt) forestilles som en Sal eller Slot, bygt og ordnet

af de tre Bors Sonner (nemlig Odin Himmelen eller

Himlens Store Aand) Ve Himmelilden , og Vile Him-

mellyset.
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5. Istéden for Himmelen eller \Solens himmelske

Heste kan man og oversæue Himlens Port , egentlig

Heste-Port , (for dens Ind- og Ud-kjdrsel)
; Meningen

bliver i al Fald den samme. I ovrigt er detStrophens

Mening: ”At Solens, Stjernernes ogMaanens Gang var

uregelmæsllg og ubestemt forend de skabende Guder
havde indrettet Verden.”

6. Undern horte og til det gamle Angelsaxiske,

©g betydede deri Formiddag

;

— Saavel i Danmark som
Sverrig og Norge er Ordet endnu til, udtalt paa for-

skjellig Maade, især brugt for at betegne en vis Maal-
tidstime blandt Almuen ; i det islandske er det nu

# #

ganske tabt.

7. Idas Slette, Gudernes Forsamlings Plads,

havde de gamle Nordboer tilfælles med Phrygerne og

Grækerne. Himmelbjergets Top forstodes vistnok der-

under af begge Folk. Ogsaa Inderne skulle have den
samme Benævnelse for Gudebjergets eller Himmelens
Midte. Offerkredsen sigter maaskee til den runde Ho-
rizont, Templet til Himmelhallen. Da Guderne men-
tes at boe eller opholde sig paa slige hellige Steder er

Talen i det hele om de Boliger som de opfdrte til deres

eget Brug. Asernes meget Guld og Solv sigte derimod
deels til de saaledes glimrende Himmelkloder (som
endnu betegne Metallerne) deels maaskee og til de ædle

Malmes Skabelse paa Jorden eller i dens Inderste.

Den yngre Edda fortæller hvorledes Guderne dannede

de lysende Himmellegemer af gloende metallisk Mate-
rie (Senner eller Storre) fra Muspell.

8. Asernes Legen med Guldtavl (efter Kjæmpe-
visernes Udtryk) er vel intet andet end Stjernernes lig-

nende Bevægelser. Den glimrende Himmel og Guder-

nes Glæde formorkedes aldrig, indtil Jættinderne opkom
fra Underverdenen medbringende Mdrke , Taage og
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Spiren til Gudernes Undergang. De tre store Jætfin-

der vare maaskee Natten , Angurbode (Ulykkens Mo-
der, Morket) og Hel , Dodens Gudinde. Eller det

vare de Jættinder som Guder blandedes med eller toge

til Ægte, som Skade, Gerde og flere. Digteren me-

tier da at Asernes Skabelseskraft oplibrte derved, men
blev paa en Maade (dog i det mindre) overladt til

Dværgene om hvilke han nu strax kommer til at tale.

I det hele forekommer herden næsten blandt alle gamle

Folkeslag almindelige Idee om Guldalderen] og dens

Forsvindelse ved det Ondes Indfbrelse i \ erden.

9. Mellem denne og den næstfpregaaende Stroplie

synes noget at være bortkommet — med mindre Digteren

vil antyde at Guderne besluttede at skabe Dværgene

(hvoriblandt Sortalferne eller Mdrkets Aander) efter

Jættindernes Raad. Havjætten er vel Ymer, den store

chaotiske Vandsamling ; hans Blod er Vandet, hans

Been og Kjod Stene og Jord. Af disfe skabtes de

dem beboende Natur- ell<?r Elementar-Aander.

10. Modsogner betyder vel den som bereder el-

ler bestyrer Jordens organiske i Stilhed virkende Kræf-

ter hvorved alle Metaller og Væxter frembringes o. s. v.

Durin kommer maaskee af Dur, Sbvn, Blund, Nat,

altsaa virker den, som barrer Navnet, umærkeligen

og i Lbndom. De Gamle forestilte sig Dværge, Dæ-
moner og Guder som etslngs luftige Væsener i Men-
neskeskikkelse.

11 til 14. Her begynder 'den lange Opregnelse af

Dværgene, som tydelig nok betegne de underordnede

Naturkræfter. Digters ældste Fortolkere, have alle-

rede indseet dette ; det er ogsaa klart nok af Begyndelsen.

Ny og Næ ere Egenskaber ved Maanen som ytrrer sin

Indflydelse paa den hele jordiske Verden
;
de fire næsr-

fblgende bevogte eller beherske dens fire Kanter eller
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de fire Hovedvinde
; Al-tyv den som bemægtiger sig

og synes at opsluge alt i Morket ; Dvalin den som
giver Dvale, nemlig SOvnen, Bivur den Bævende eller

Rystende , Luften eller Vinden. Endvidere kunne vi

mærke i det fblgende:

Vind-Alf Vindenes Alf eller Dæmon.
Lit (Lod , Farve) en Hovedegenskab ved alle skabte

Ting som dog forandres i utallige Nuancer lige-

som ved en usynlig Aands Paavirkning.

Ojrvang, Lcerjord, frugtbar Jord (dens iboende eller

bevogtende Genius).

Egeskjold

,

den i Ege eller Træer boende Naturaand.

Låni

,

So- eller Vand-Manden.

Hlevang, Havets Slette eller dens Behersker.

Draupner

,

den dryppende (Regn, Saee o. s. v.)

Regin, Regnen.

Glo i, den glimrende. Ilden m. v.

Vile (den behagelige o : Lyset).

Froste, Frostens Frembringer.

Hliod-olf Lydens Alf eller Dæmon.
Skirver, den opklarende.

Virvir, den om hvirvlende.

Ai, Aa- eller Elv-Aanden, Nokken o. s. v.

Alle disfe Navne vise os klarlig nok at de Gamle have

-ved Dværge eller Alfer foresrilt sig en stor Deel af de

Natur -Aander hvormed saavel Græker og Østerlæn-

dinge, som vore Forfætfre meente at hele Verden var

opfyldt, og hvorved de troede at alle, regelmæshge

eller uregelmæs/ige Naturbegivenheder fremvirkedes.

Var Sangen en Frembringelse af de nyere Tider
vilde visfe urigtige Gjentagelser ej forekomme, f. Ex.

Egeskjold baade i den 13de og 15de Str.

Solens o: Verdens Klippe i 14de Str. er maaske
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det midt i Verden liggende Gudebjerg, som af saa

mange Folk meentes at forene Jorden med Himlen ; kan
°g betyde Jordens Granitkjernr, dens Klippegrundvold

eller og den Bjergkjede der udbreder sig over dens

hele Krop.

15* Efter at Dværge og Alfer, eller Verdens og

Jordens underordnede Natur-Aander vare frembragte,

skabtes Menneskene af Træer (ogsaa efter de gamle

Persers og Grækers Lære): Forsamlingen, hvorfra Gu-
derne kom er det i 9de Str. ommeldte højtidelige Stævne.

Huset hvortil de kom, er her igjen Verdensbygningen.

16. Odin, den store Aand gav Menneskene Aan-
den og Livet.

Hænir (Hædnir eller Heidnir) — Lysets Gud —
gav det Forstanden.

Lodcr, Ildens Guddom, gav dem det varme Blod
og den blusfende Ansigtsfarve,

17. Verdcnstræet Ygdrasill er et digterisk Billede'

paa vor hele Verden
; dets dverste Deel er Himlen

som synes at være bestænkt med hvide eller lyse Væd-
sker

; derfra kommer ogsaa Regn og Dug over de

lave Dale. Urdes Kilde er især den kiare AEther
;

nærmest mod den (i Syden nemlig) er Jorden evig

gron , Himlen (efter Digternes Skildringer) evig blaa.

18' Her omtales de 3 store Norner, som næ-
sten i et og alt svarer til Grækernes Moifev eller Moe-

rer , Romernes Pareer. Ogsaa Inderne have tre slige

store Gudinder. Udtrykkene, de skare paa Tavlen

eller Skjoldet, sigte sikkerligen til dé af de gamle Præ-
ster eller Vise i Runer indgravede Hedenoldsfange eller

Lærdomme; at de hedenske Nordboer virkelig ind-

skare Sange paa Træ viser Thorgerdes Exempel 1 Egils

Saga* Rimeligviis ere alle slige bievne odelagte eller
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skjulte forst efter at Kristendommen var indfort i Nor-

den.

19. Guldvcig , Guldets Kraft eller Grundæmne
betegner her uden Tvivl selve Guldet. Da Menneskene

opgravede det af Jorden og brændte det i den Huje

s

Hall (i Verden) opkom Mord og Drab. Guldet burde

maaskee brændes eller smeltes tre Gange, naar det

skulde ansees for at være rigtig purt; dog kan det

omsmeltes utallige Gange uden at forgaae, men oplives

eller bliver til paa Ny uden at tabe Kraft ellef Giands.

2.0, Guldets hoje Agtelse og dets forunderlige

Kraft beskrives lier paa en allegorisk Maade. Det kan

tæmme Ulve eller civilisere vilde Mennesker, men dets

Virkninger ere dog i det liele snarere fordærvelige end
nyttige.

21. Guderne vredes over dette formastelige Paa-

fund af Menneskene, hvorved de til dcfes egen Ulykke
havde indfort blandt sig Guldets Brug, didindtii allsne

forbeholdet Guderne, og holde Ptaad , om de skulde

straffe det , eller lade sig forsone ved Bonner og Of-

ringer. Efter Grækernes Myther vrededes Guderne
over Ildens Benyttelse nf Menneskene, og straffede

dem derfor med alle jordiske Ulykker, som udfore af

Pandoras .Æske.
1 f j

f

#

I

22. Odin vil ej lade sig formilde, men nedsen-

der et Spyd eller Pil til Jorden , hvorved Himmelbor-
gens Forskandsning (AEtherép) gjennembrbdes, og de

derunder (i Skyeluften) boende Vaner saae at Fejde
var forkyndt mod Menneskene, og fore (som hærgende
Stormvinde) over Jorden. Derefter opstode Krige og
Ulykker blandt Menneskene. Saaledes lader vor Dig-
ter den virkelige Guldalder forsvinde ved Guldets For-
arbejdelse paa Jorden.

23--T Mellem denne og næstforegaaende Stro-
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plie mangler uden Tvivl et stort Stykke, angaaende

den List hvormed en Jætte overtalte Aserne til at love

ham Freja, samt Sol og Maane, til Ejendom. For at

redde Guderne og Verden fra forsmædelig Undergang

brod Thor den indgaaede Forening og dræbte Jætten,

Alt dette fortælles vidtldftig i den yngre Edda (som

dog stiger at besmykke hans Fremgangsmaade). See

Nyerups Overs. S. 55-58 . Det er rimeligt at enten

Sol- og Maane-Formorkelser, eller ogsaa Solens tilsyne-

ladende Nærmelse til Dybet og Ophold deri i Vinter-

tiden have givet Anledning til denne Mythe.

25. Spaacjvinden synes her at antyde at Gudernes

Undergang eller Dod er atanseesom en Straf af Skjæb-

nen for det saaledes begangne Eorræderie mod Jætterne,

da hun her, ved at omtale Hejmdalls Basun, har vil-

let pege til liiin vigtige Begivenhed. Thors Krig mod
Jætterne er vel ellers intet andet end Tordenens mod
Vinterens Dæmoner i Foraarstiden , som da slaaes

ganske paa Flugten, men Heimdall vil dog atter have

nddig at opfordre Aserne til Kamp mod dem, naar

Morkét, allerede ved Sommer-solhverv ; igj en begyn-

der at tage Overhaand i Vorden. Denne physiske

Scene var et Forvarsel paa Lysgudernes Vinterdbd, saa-

vel i Soleaaret, som Verdensaaret. J alfadcrs Pant

er Odins i Havet gjemte Oje, hvorom der nærmere

liandies i den næstpaafolgende Strophe.

26. Det synes her som om Gdin vil adsporge den

vise af Jætterne oplærte Spaacjvinde, om hvem Digteren

taler i tredie Person, om Fremtidens skjulte Begivenhe-

der. Mimer er vistnok en afBimthusserne eller Frostjæt-

terne, og behersker især det yderste Norden, hvor han

bevogter Havets dybe Udspring ; der skjules Odins eller

Himlens Oje, nemlig Solen, hver Nat, og hver Mor-«

gen nyder Havjætten deraf den guldrode Mjod, Mor-
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genroderi nemlig. Saaludes kaldte Ægypterne Solen
Osiris's el. Bori, Grækerne Zeus’s, Inderne Fisnus,
Perserne Ormuyds Oje o. s. v.

27. Odi/i opfordrer Vala til de vigtigste Spaa-
domme, og kjØber dem med store Belønninger. Bce »

renes Gud eller Herre kaldes Himmeiguden, og af an-
dre gamle Folk, selv af Hebræerne; saavel Odin som
Zcus vare Sojerens, følgelig ogsaa Hærenes og Feldtto-

genes Guddomme.

2g. Valkyrjerne vare o p ri ndel igen visfe glimrende
Meteorer eller Luftsyner, som Ildkugler, flammende
Nordlys o. s. v. der udsendtes fra Valh all, nemlig Him-
melhvælvingen, a f Odin, dens øverste Guddom.
Endnu mener Almuen i mange Lande at slige Phoe-
nomener betegne forestaaende Krige og Ulykker. Her
forkyndes Balders Død ved deres Udriden.

29. Det er mærkeligt at Biel- eller Bel-Bog
, de

slaviske Folks gode Gud, som i mange Henseender
svarte til vor Balder , Osterlændingernes Baal, Cel-

ternes Belen , Irlænderes og Højskotters Bcal o s. v.

forestiltes med et blodigt Aasyn. Syrernes og Græker-
nes Fabler om Adonis's og Httis’s Klodige Død, Ægyp-
ternes om Osiris's, Indernes om Kriseknas o. s. v. ere

af samme Oprindelse, da de samtligen sigte til Som-
mersolens Vinterdød. Mistelen el. Misteltenen er som
bekjendt en i andre Træer indgroet Snylteplante; her
omtales en saadan paa Verdenstræet, og vor Digter

saavelsom den yngre Eddas Forfatter, synes virkelig

at mene en Komet , som,' da Frigg tog allé' Væsen Pr

i Eed at de ikke skulde skade Baldur, ej var synlig

paa Himlen
, ligesaa lidet som disfe Væsener høre

til Naturens (os bekjendte) regelmæsfige Orden. Ellers

vide vi at Kometer til alle Tider og i alle Lande ere

bievne anseete for et højst ulyksaligt Varsel. Efter at
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den forste Komet, denne af Yggdrasills Siamme ud-

voxne giandsende Vaand lod sig see, og udskjodes af

Huder eller Morket — maatte man vente at Verdens

gyldne Alder snart maatte-ophore , ligesom den og da

snarligen liendode med den herlige Balder. Videre

Forklaringer over denne Mythe vil jeg soge at give i

Kommentaren over de hertil nærmest horende eddiske

Digte.

31. Balders Broder Hale eller den lysere Aarstid

dræber og opbrænder fved Fakkelfestens Glædesbaal)

Hader eller Morket som havde omkommet Balder.

Dog begræder Frigga , Jordens Gudinde, endnu, i

sine lavere Sale, Valhallas store Tab. Saaledes græd

den phiygiske Gudinde over Httis , /tplirodile over

Hdonis, Isis orer Osiris o. s. v. See endvidere Indled-

ningen til Digtet, samt hvad der anfbres om Vale i

Beskrivelsen over de oldnordiske Solhuse.

32. Her omtales Lokes (den vulkaniske Ilds)

Fængselsltraf. Det er naturligt at hede Kilder opvælde

over hans underjordiske Buur. Sigjji eller Signj var

hans Kone, maaskee en Personification af Jorden.

Perserne digte at sJhriman (deres Loke eller Djævel)

ligger fængslet under de brændbede Naphta Kilder ved

Baku i Aderbeizan el. det gi. Atropatene, ved det

kaspiske Hav. Den fremqvældende flydende Naplita

er efter deres Mening, det af ham udsmeltede Fedt.

Læser man Hunnernes Lund, som nogle antage, kan

det anmærkes at en Deel af Hunnerne kom fra Cau-

casus , samt menes at boe der endnu, og at det netop

1 er paa flere Steder af denne Bjergkjæde de Gamle satte

Fængselsftedet for Prometheus som ligner vor Loke i

mange Henseender. Perser og Inder have lignende

Historier om Kjæmper, Trolde eller onde Dæmoner
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fængslede i Klippehuler i den egentlige eller og den

indiske kaukasiske Bjergstrækning,

35. Slid er en af Underverdenens Floder, som
forenes med Elivaga , det ubefarlige Ocean som om-
giver Jorden. Her mod Norden

,
paa Mdrkets Fjelde,

har en Jætte- eller Dværgfyrste en gylden Sal. En an-

den har en saadan i Udgaards (eller den yderste

Fjeldstræknings) hede Deel , (fa Brimir ellers betyder

Ild ; mueiig menes her og brændende vulkanske Af-

grunde.

34. Her beskrives det nordiske Helvede Nastrand

riler Lig-Kj sten (omkring Hvergelmcrs uhyre gyselige

Afgrund), Meningen er vel den : at Slangerne hæve

Hovederne i en Klynge over den store Aabning paa

Taget, og lade saaledes deres Gift nedregne over de

Fordbmte.

55. Nidhugger er egentlig den storste eller væl-

digste Helvedesflange , svarende saaledes til Persernes

hriman o. s. v. De bsterlandske Folkeslag opfyldte

ogsaa Underverdenen og de underjordiske Strafleste-

der med giftige Slanger.

36- Den Gamle i Jernskoven o : den kolde mdrke

Skov , er uden Tvivl Natten eller Ur-Morket — alle

Troldes og mythiske Uhyrers Moder, som virkelige*!

bestandig fremskrider over Jorden fra Osten. Visfe

asiatiske Folk, f. Ex. Kalmukkerne, tale om et Jern-

bjerg der omgiver Jordens Kreds, og som saaledes

svarer til vort gamle Udgaard , hvor hiin Jernskov

meentes at ligge* Ved Indernes Helvedesfloder ligger

en Skov som bærer lutter Sværd og Spyd isteden fdr

Blade. Sidst i denne og forst i næstfblgende Strophe

omtales de Ulve, Drager eller Uhyrer, der meentes en-

gang at ville opsluge Sol og Maane , samt odelægge

Verden; ligesom disfis ogsaa frygtedes fdr af Græker

1
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og Romere
, saa skeer det samme endnu af Chinesere,

Inder, vilde Amerikanere o. fl. ved en Overtroe, der
synes at have været udbredt over vor hele Verden.

38-39* Her omtales Jættedrnen Hrccsvclg, Nor-
denstormencs Frembringer, som slaaer sin Æolsharpe
af Glæde over Gudernes nærforestaaende Undergang.

Fugleskoven er her et digterisk Udtryk for Luften el-

ler Himlen. Den faverrude Hane i Nærheden af

Nordpolen , kaldet Fialar eller den mangejormede,
er maaskee Nordlysets spillende Flammer , som vel

kunde fortjene et sligt Navn
; den guldkammede Hane

blandt Aserne er vel Luftilden , som galer i den him-
melske Torden o. s. v. ;

— den sodrlide Hane i Un-
derverdenen er derimod den vulkaniske Flamme, hvis

Udbrud ogsaa er forenet med en vældig Tuden og
Bragen. Disfe bryde los paa eengang som Varsler for

den sidste Kamp. Ellers siger endnu den danske Al-

mue ordsprogsviis al den rude Hane galer over ens

Tag naar virkelige Flammer omflagre det brændende

Huus. De gamle Perser tale meget om himmelske,

skinnende Haner, i deres Religions-Boger
; Grækerne

skal undertiden have forestillet Solen emblematisk som
cn Hane , maaskee fordi denne Fugl forkynder Dagen
og dens forestaaende Frembrud. .

40. Enten er det blot den for bundne, men nu
losladte Fenris-Ulv (atter en Personificution af den un-

derjordiske Ild), som omtales her strax i Begyndelsen,

eller det er den heftigste Orkan som ogsaa farer tu-

dende frem, forestilt som Helvedshunden Garmur.

41. Disfe Spaadomme stemme niije overens saa-

vel med Romernes som med Osterlændingernes (især

Inders og Hebræers) Forestillinger om Verdens sidste

Tider.

42. Her er Middeltræet igjen Yggdrasills Hoved-

( 5 )
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stamme; Mims eller Mimers Sonner Hav- eller Frost-

jætterne. Giallar-horn er Heimdals Basun hvormed
han forkynder Guderne den udbrydende Krig. Oflin

6oger nu forgjæves gode Raad i Dybet. At Mimer op-

rækker sit Hoved deraf, vilde vel maaskee i Begyndel-

sen ikke sige andet, end at Havet, i den svære Soe-

gang , farer op mod Himlen; ved dets Brusen og Luf-

tens (eller Vindens) Hvinen, forstaaer Digteren maa-

skee Mimers og Odins Samtale,

43. Jætten er vel her Loke. Istedet for Jættens

Sonner (eller Venner, som andre læse) kan man og
oversætte Mimers (Havjættens) Sonner eller Venner,

og da menes her enten Bblger eller Storme. Yggdra-
sill eller Verdenstræet ryster forfærdelig i den uhyre

Natur-Revolution, men Slammen eller Roden bliver

dog staaende, for siden at fremspire og opblomstrt?

paa ny. * ,

44. Hrymur eller Hrimur synes at være Ilrim-

tilvissernes eller Frostjætternes overste Anforcr; Havet

opsvulmer for ham. Verdensflangen eller Midgaards-

ormcn er det rasende Ocean. Ornen (som fdrmeldi)

den dræbende Storm.

45. Skibet Nagifare bærer Muspells Sonner, o :

de empyræiske lldaander, som ogsaa komme oven el-

ler uden fra, for at odelægge Verden. Ordets Oprin-

delse er mig ubekiendt. Havet hvorover det farer,

er vel et uhyre Luftrum. Der gives Ord i vort gamle
Digtersprog, som baade betegne Hav og Luft. En
Ammestuefabel, der berettes af den yngre Edda, om
dette Skibs Beskaffenhed, er kun mærkelig ved at er-

fare, hvor ældgammel den deri ommeldte Overtro (om
Nægleues Afskjærelelse) er, da de gamle Perser og
Skandinavier have havt den tilfælles. Loke er lier IL
den, han er Broder til Byleist (den skadelige Storm)
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og Helblinde (Dodblænderen eller Havet). (Ild,

Luft og Vand ere de tre broderlige Elementer, som
bdelægge og Frembringe Jorden vexelviis).

46 . u4ser ere de lioje Himmelguder, -dlfer de

mindre underordnede Naturaander. Ogsaa de i Bjer-

genes inderste Klippehuler boende Dværge, mærke nu

at de ville styrte sammen, tro sig ikke sikkre der, og

styne stonnende ud al Dorrene.

47 . Surtur er egernlig hele Universets overste

Gud, omgivet af Lys og Flamme, boende i den hoje-

ste empyræiske Himmel. Ved ham er vor Verden

frembragt, ved ham skal den forgaae og fornyes. Alt

dette stemmer noje overeens med samtlige de ældste

Asiatiske Folks Troes-Systemer.

48- Hlyn (Lyna) omtales ellers i den yngre Edda

som en underordnet Gudinde, men her anvendes vel

hendes Navn paa Frigga selv (Jordens Gudinde, Odins

eller Himmelgudens Hustrue). Her siger Digteren at

han eller Himlen opsluges af Fcnris Ulven eller slf

grundens Lue og det underste Murke, hvorimod Be-

les (Vinterens) Drabsmand, nemlig Freyr eller Solen

tilintetgjores af den endnu lysere og hedere Surtur, af

hvis Flammeverden den oprindelig kun var en Gnist

eller Funke.

49. Vidar er det Meteor som de gamle Ægypter,

Græker og Romere kaldte Typhon , vi derimod et Sky

•

brud eller Skypumpe o. s. v. Ved dets vidunderlige

Kraft dæmpes Fenris Ulvens eller Verdensbrandens

Raserie, hvorimod :

50. Tordenguden Thor, Jordens Son, dog endnu

har en haard Kamp mod Verdensllangen (Midgaards-

ormen) eller Oceanet. Ved sin sidste Kraftanstræn-

gelse dæmper han vel Havets uhyre Rasen, men dets

ior ham giftige Dunster og overskyllende Vover, med-

(5*)
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tage ham saaledes, at han selv falder udmattet ned og
finder sin Dod. •

51. Aldurnuri af næra (ligesom vel og den rig-

tige Nari) ;
ogsaa hæra af har , bdra af bæra , sært

af sår o. s. v., eller: */er altnærende Træe er Ver-

denstræet Yggdrasill, Dets Stamme afbrænder ikke

gandske, 6om vi strax see ganske tydelig i det Fol-

52. Digteren vil altsaa, i Qvereensftemmelse med
alle Folks ældste Sagn og tillige med de nyeste Natur-

forskeres Paastand , at Jorden er opkommet af Havet,

eller bleven til af en uhyre Vandsamling. En saadan
Revolution undergaaer den nu paa ny. Udtrykket

idiu-græn er vel her egentlig Sugrbn, da den af Dy-
bet opkommende Jord, er, ligesom Havets Bund,, over-

groet med mbrkegrdnt Sbgræs. Havet overskyller da
tildeels selv de hojo Bjerge, og nedstyrter derpaa i

Fosfe, hvorover Fjeldbrnen svæver, da den nu maae
nære sig af Fisk.

53. Asa-Guderne oplives nu igjen paa Idasietten

(den fornyede Himmel). Den for vældige Jordomgiver

er den nu fældede Verdensflange, Oceanets Her-

sker. — De overtage paa ny Verdens Regjering efter

de gamle Exempler og Regler, som de gjenkalde i Hu-
kommelsen.

54. De gyldne Tavler eller Tavl Brikker ere her

igjen Stjernerne eller de skinnende Himmelkloder.

Billedet er fuldkommen saa naturligt som Sphærernes

himmelske Musiciren hos Grækerne. De to sidste

Linier findes indskudte i Papirs-Haandskrifterne
, og

synes i al Fald overflødige. At Himlen, Gudernes

Land , forestilles her og paa flere Steder grun eller

græsbegroet

,

er ikke saa unaturligt efter de Gamles

Forestillinger. Det er os nemlig bekjendt at Bjerge,

gende.
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Skove, Kyster, seete langt fra, forekomme os blaa,

omtrent som Luften eller Himmelen , endskjondt de

virkeligen ere grdrrne, o. s. v.

55* Sommer Vinter eller Lys og Morke, skalle

1gj en forenes paa en behagelig Maade i Odins nye

Kige, da Balder og Hoder skulde boe der tilsammen

i al Eenighed.

56. Hocner (Hædncr ell. Hcidner) , Gud for det

himmelske Lys. — Ellers vel den samme som Vile,

livis ovrige tvende Brodre vare Odin og Ve (Luft og

lid). Det er da maaskee deres Afkom eller dem selv,

fornyede og gjenfodte (efter Sjælevandringens Lære),

. som omtales her.

57’ Gimle , de saliges herlign Slot staaer i det

højeste Lys (eller Himmel), under Surturs Overherre-
domme. Hverken det eller Nijlhcim og Nastrond er

underkastet nogen Forstyrrelse eller Hovedforandring.

58. Denne Strophe findes kun i Papirs-Haand-
skrilter , samt fordommes derfor af nogle som uægte,

og foranlediget af kristelige Ideer. Jeg er af en mod-
sat Mening, da det vel er upaatvivleligt at alle de

mange forskjellige Haandskrifter af Digtet ikke have

oprindeligen fulgt en eneste Codex paa en udelukkende

Maade. 1 Hyndlas Sang forekommer desuden et me-

get lignende Sted, og det her omhandlede synes at

staae i en meget naturlig Forbindelse med den næst-

følgende og sidste Strophe.

Enten Talen er her om den gjenoplivede Odin el-

ler om Surtur (der, hver paa sin Viis kunde kaldes

Alfadei ), kan jeg ikke sige for vist.

59 . Efter manges Mening synes Spaaqvinden,

naar han læses isteden for hun, at forkynde endeligcn

Helvedesflangen ISidhugs Undergang eller Fordrivelse

af Verden, hvilken han her gjbr et forgjæves Forsog
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paa at bemægtige sig. Skal man folge den sædvanlige

Læsemaade kan man ej andet end tænke paa den Va-
las Gj en færd som i Vegtamsqvida spaae for Odin om
Gudernes og Verdens Skjæbne, især naar man lægger

Mærke til, hvad der er anfort i det foregaaende, at alle

vor Valas egentlige Spaadomme fremlejres efter den
^ •

samme Guds Opfordring (see Str. 2,S).

Dog er det vel tænkeligt at den Vala, som forfat-

tede eller siden reciterte Sangen, mener blot ved de

sidste Ord "Nu 'vil hun synke *
hvori hun, som oftere,

taler om sig selv i 5«lie Person, sin egen Nedfart fra

den Forhbjning hvorpaa slige Personer plejede at sidde

medens de hellige Sange bleve afsjungne o. s. v. — .

Kan vel være at de hoje Steenaltere, i vore nu saa

længe forladte og vanlielligcde Offerdysfere, hvis Over-

liggere ofte synes at være indrettede til etslags Sæder,

undertiden tjente Talere, Præster eller Spaaqvinder til

Kathedre At stige pludselig ned fra en saadan For-

hbjning , og ligesom forsvinde ind i det nedenunder

værende Klippekammer, kunde vel kaldes at synke, i

Digter-Sproget.

I ovrigt troer jeg, efter hvad jeg har anfort i Ind-

ledningen, at den begeistrede Digterinde mener selve

Morket ved den skumle Drage som kommer tilfly-

vende fra Murkets Fjelde eller Hule ; og synker, eller

nedsænker sig overjorden.- Dets forste Nærmelse til

Jorden skete og virkelig ved Solens Vendepunkt i Som-

mersolhverv, netop da Vala, efter min Gisning, ender

sin festlige prophetiske Sang. Dertil henviser jeg og

angaaende dæmoniske Dragers Omflagren ved Sommer-'

solhverv, efter Sydboernes Overtroe. De forskjellige

Forklaringer beroe saaledes paa en af tvende Læsemaa*

der, han (Dragen) eller hun (Spaaqvinden).



VAFTHRUDNERSMAAL.





Indledning.

\^aftlirudnermaal
,

egentlig i Originalen Vaf-
prudnisrnål, er det forsteDigt i den Arnæmag-
ttæanske Kommis/Ions Udgave af den ældre Edda,

°g tillige det eneste* som forhen var bleven ud-

givet paa en værdig Maade. Vafbrudnismål
vil sige saameget som Vafthrudtiers Tale eller

Sang. Egennavnet, der ikke findes forklaret i

Glosfariet, maae deriveres af det gamle, men
endnu ilslandsk brugelige Ord Vaf o : Vævning,
Islæt, Indvikling eller Svob , og det obsolete

prudr, stærk, kraftfuld, maaskee og som Sub-

stantiv— Styrke.— Det betyder altsaa en stærk

eller kunstig Væver eller Indvikler, og er uden
Tvivl et allagorisk Navn, tillagt denne Jætte,

som i Digtets forste Afdelinger fremsætter ad-

skillige indviklede Sporgsmaal eller Gaader.

E)et tilfojede ældgamle Ord Mål betyder her

egentlig Tale, Sprog eller Sang, og er beslæg-

tet samt for det meste eenstydende med det
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danske Maal, Mæle, AS. Mal,
Mæl, Al. Mtihal

,

MG. Mathiei, Mel, Gr. maaskee og det

hebraiske Mullah o. s. v.

Digtets Indhold er folgende: (I. 1-4) Odin
giver sin Hustru Frigg (eller Frigga) tilkjende

at han betages af en heftig Attraae til at besoge

den alvise Jætte Vaftlirudner,
og af Lyst til at

lære Oldtidens Sagn eller Viisdom af ham (eller

og til at prove Styrke med ham i den Post).

Frigga raader ham fra denne Hejse, da hun

ikke troer, at nogen Jætte er saa stærk som

Vaftlirudner. Odin beraaber sig paa sine mange

farlige Eventyr og Erfaringer, der give ham

Mod til at svale sin Nysgjerrighed ved at besee

Vafthrudners Boliger. Frigga onsker ham

en lykkelig Rejse og Tilbagekomst, samt for-

noden Aandsnærværelse ved hans Mode med

Jætten. (II. 5-10) Odin rejser da, og ankommer

til Vafthrudners Hall under en menneskelig

Vandrers Skikkelse og Navn — hilser Husets

Herre, cg siger sig være kommen for at erfare,

om han var en kundskabsrig eller alvidende

Jætte. Vaftlirudner forlornes, ved en slig Til-

tale, af en fremmed Mand, og giver ham strax

tilkjende: at hvis han ej er visere end Husbon-

den, kommer han ikke ud af Hallen, eller slip-

per levende derfra. Efter at de have vexlet

flere Ord , fremsætter Jætten (III. 1 1-19) nogle

Sporgsmaal til Odin, der giver sig Navnet

t
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Gagnraad eller Gangraad

,

og da han finder,

at de besvares vel, indbyder han Gjæsten til

Sæde hos sig, men udfordrer ham tillige til en

Kamp i Aandsftyrke, paa de Vilkaar, at den
som blev overvunden, eller ikke kunde besvare

et fremsat Sporgsmaal rigtig, skulde miste sit

Hoved. Dette farlige Væddemaal indgaaér

Odin. Han fremsætter dernæst (IV. 20-55)
mangfoldige Sporgsmaal for Jætten, som be-

svarer dem alle rigtig,’ undtagen det allersidste,

der angaaer de Ord som Odin hviskede sin

Son Baldur i Oret, forend denne ble.v lagt paa
Liigbaalet. Da ingen kunde fremsige dem,
uden Odin selv, mærker Jætten med Forskræk-

kelse, at han havde trættet med Guden, hvem
ingen overgaaer i Viisdom, or overvunden af

ham, og kan ikke undgaae den D6d , som
hans grusomme Overmod vilde tilfdje den uskyl-

dige Vandringsmand.

De saaledes vexelviis fremsatte Sporgsmaal

eller Gaader angaae alle Verdens Tilblivelse og

elementåre Indretning, dens forste og sidste

Begivenheder, samt endelige Fornjrelse —alt

under mythisk-allegoriske Billeder, hvis Betyd-

ning jeg i Anmærkningerne vil soge at forklare.

Forelobig maae jeg gjore Læserne opmærk-
somme paa de ellers af mig paa flere Steder ud-

viklede Sætninger: at vor Mythologie, ligesaa-

vel som Grækers, Persers og Inders, forstaaer
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ved Jætter , sorte Alfer og Dværge — Afgrun-

dens, Morkets og skadelig Kuldes Naturguddom-

me eller Elementaraander, hvorimod alle hine

Systemer regne Himmelens, Solens og Lysets

ætheriske Aander eller Væsener, til de højere og

bedre Guder, — og at Odin naturligviis , efter

Asatroen, maatte hore til de sidstnævnte, som

Himmelens, Luftens, samt undertiden Solens
\

Guddom ;
— At Odin eller Himmelen, var efter

Edcla, ligesaavel som efter de nævnte store Na-
tioners Begreber, Jordens Ægtemand — da

man antog, at Luften, Solen, og tildeels andre

Himmellegemer udgjode en befrugtende Kraft

over Jorden, hvorved Vexterne, samt i Begyn-

delsen ogsaa Dyr og Mennesker, fremavledes,

og at de asiske Nordboer, eller deres asiatiske

Fædre
, kom saaledes til at ansee Odin, Jor-

dens Ægtemand, for Alfader, alle Tings Frem-
bringer, og dyrkede under hans Navn Himme-
len selv som hojeste Gud, ligesom Sky ther,

Perser, Græker, Piomere, Germaner m. fl.

gjorde for , Chineserne endnu. Det er ikke

usædvanligt blandt os Kristne, at hore Gud be-

tegnes ved Navnet Himmel. Endvidere maa vi

lægge Mærke til: at de Gamle tillagde enhver

Elementarguddom en Aand, der ikke maae
forvexles medj Materiens

, og som undertiden

kunde færdes og virke uden for sit egentlige

Element; dette troede man endog, Jigésora
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liere Folkeslag troe; det endnu, om den men-
neskelige Sjæl. — Det [er] da Odin , Himlens
Gud, som i Digtets Hovedmythe raadforer sig

nied sin Hustrue Frigga
,
Jordens Gudinde, om

Fan skal vove en Rejse tilj ‘Afgrunden for at

udforske Dybets Huler, eller og de vilde snee-

dækte Fjelde, der ligeledes i den gamle nordi-

ske Poesie, kaldes Jætternes Boliger , Huse,

Sale o. s. v. — hvilke hun, for Naboskabets
Skyld maatte kjende bedre end han — og til-

lige enten for at lære Viisdom af* den over-

haandskloge Jætte Vafthrudner (ligesom han
ellers lærte den .af Hav-Jætten Mimer), eller

for at overvinde ved List en af sine frygteligste

Modstandere, da Jætterne vare i en bestandig

Kamp med Guderne, ligesom Morket med Ly-

set. Afgrunden og det underste Morke skjul e>

mange Ting der ere , og maaskee bestandig

ville være Hemmeligheder for Mennesket ; disfe

synes neppe at kunne afslores ved Himmelens
Klarhed, da dens Straaler sjelden eller aldrig

magte at trænge ind i Jordens Inderste. Vore
Forfædre troede derfor at Jætter og Dværge

vidste noget , som de fleste Guder ikke vidste,

og derfor ophojes tit deres Viisdom meget i de

gamle Digtninger. Ikke desmindre blive de

stedse, saalænge Verden staner, overvundne af

Guderne, saasnart det kommer til en haandgri-

belig Kamp mellem dem. Ligesom Morket lor-
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svinder ved Lysets umiddelbare for os ubegri-

belige Berorelse, saa blive ogsaa Jætter og

Dværge, blot ved at skimte Dagens eller Solens

Lys, forvandlede til Steen, det er at sige:

Morkets onde Aander., som spoge om Natten

og ængste Vandringsmanden paa Fjeldet eller

Marken, flye og forsvinde ved Morgenens

Komme; gjennem Fjeldet eller Jorden tye de
til sit oprindelige Hjem, Afgrunden, og for-

vandles saaledes, ved en digterisk Indbildnings-

kraft, til de morke Klipper, der fremstille sig

for Vandrerens befriede Syn. Enhver veed at

den skumle Taage tit frembringer gigantiske

Skikkelser, som forsvinde for Lysets Virknin-

ger, saa at Trolden, der skræmmede den over-

troiske Vandrer, da forvandles til en spids

Klippe eller en slig fuldkommen naturlig Gjen-

stand. I Norge og Island veed Almuen nok at

fortælle om saadanne Klipper, der engang have

været Jætter og Trolde, men istedetfor at Thor,

Odin eller andre Guder gjerne tilskreves Æren
for slige velgjorende Forvandlinger, til Menne-
skenes Befrielse, i de hedenske Tider, tillægges

den nu af de norske Bonder St. Oluf
,
hvorfor

han uden Tvivl har de katholske Tiders Mel-

lemkomst at takke.

En aandelig Kamp mellem Guder og Jæt-

ter, mellem Lys og Morke, mellem ædel Vide-

lyst og fiendsk Obscurantisrae, fremstilles her i



79

gjensidige Opgaver, der alle ere af kosmogo-

nisk og kosmologisk Indhold; de pasfe folgelig

meget vel til det Synspunkt hvorfra jeg har be-

tragtet nærværende Digterværks Indklædning.

At dette Digt maae være meget gammelt

kan man slutte, deels af adskillige' deri fore-

kommende dunkle og forældede Ord, og deels

især deraf, at det paaberaabes hyppig i den

yngre Edda , som en af de Skjaldesange der in-

deholde den hedenske Oldtids mærkværdigste

Lærebegreber: ogsaa findes det i vor saakaldte

Codex regius.

Det er forst udgivet her i Staden 1779 af

Thorkelin
,
med latinsk Oversættelse, Anmærk-

ninger og forklarende Ordregisler i 4
to

* Den-

ne Bearbejdelse er lagt til Grund i den Kjoben-

havnske Udgave af de mythologiske Sange, saa-

ledes at enkelte Forandringer ere gjorte i Over-

sættelse og Anmærkninger , samt nogle afvi-

gende Læsemaader tilfojede, hvorimod Ord-
• %

registeret er udeladt, endskjont det tildeels er

afben}r ttet i Værkets i 8te Deel. — Af Oversæt-

telser have vi, foruden Sandvigs, ogsaa en frie,

men ret smuk, af Baggesen

,

i hans nye blan-

dede Digte Kbliavn 1807. Paa Tydsk er Dig-

tet oversat af Grater. Om denne Oversættelse

siger Wagner:**) ”Jeg erindrer at have læst i

' *) Ideen zur allgemein, Mythologie S. 486* J
t
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”Nordische Blumen et Digt, hvori en af Aser-

ne, der troer sig stor i Viisdom, drager hen
”til Jætternes Land, og udfordrer en af dem
”til Oplosning af kosmogoniske Gaader. I
,?
disfe Gaader finder man en hoj Yerdensbe-

”tragtning, hvori Fremstillingen har fuldkom-

”men frit Spil; — Vore Gaader opholde sig

”derimod paa Definitionens AEvremarke, men
”i Ideernes Blomsterhaver komme de ikke.”

En senere tydsk Oversættelse udkom af Majer
iS I 8 ^ og en skjon svensk af Tegnér (i lignende

Maneer som Baggesens danske) findes i den
Stockholmske Idunna (7

de Hefte) 1S17. I Coll-

ies Edda (Dublin 1797) have vi og en engelsk

Oversættelse af Vafyrudnumål.



Udsigt over Indholdet afVafthrudnersmaal.

I. CJdins dg Friggas Samtale, angaaende lians fo-

rehavende Reise (1-5). Hendes Afskedsonsker (4).

II. Odins Reise og Ankomst til Vafthrudners Hall (5).

Jættens og Gangraads forelobige Samtale (6-10).

Fafthrudncr fremsætter Gaader for Odin under

Navn af Gangraad

,

og denne besvarer dem. De
handle om: Dagens Hest (11-12); Nattens Hest

(13-14); Luft-Elven Jving, Grændseskjel mellem

Guderne paa den ene. Jætter og Mennesker paa

den anden Side (15-16); Valpladsen for Surturs

og Asa-Gudernes Kamp (17-18); Væddemaal oin

Liv mod Liv mellem Jætten og Vandreren (rg).

IV. Gangraad fremsætter Gaader for Fafthrudner,

og denne besvarer dem. De handle om: Verdens

Skabelse af Urjættens Ymers Krop (20-21); So-

lens og Maanens Herkomst (22-25) ; Nattens og

og Dagens Oprindelse (24-25); Vinterens og Som-

merens Herkomst (26-27) ;
de ældste chaotiske

Jætter eller cosmogoniske Ur-kræfter (2^-29) ; Or-

gelmers (den Urgamles) eller I mers Oprindelse*

(3°-30 ;
Jætteslægtens

#

Forplantelse (52-35) ; Fer-

gelmers (den gamle Bjergbeboers) Redning fra

den store Flod (54 -35) 5
Vindens Oprindelse (36 57);

Niords Herkomst fra Fanakeim.iS&Scj); Einhe-

( 6 )
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nernes Forlystelser (40*41),' om Guders og Jæt-

ters Runer — her maaskee Mysteriers hemmelig
Lære, den folgende nemlig, som handler om den
Guderne, Menneskene og Verden forestaaende

Skjæbne. -x- Her nævnes de ni Verdener, og de

Afdodes Opholdsteder i Under-Verdenen
(42-45);

De forste Mennesker i den nye Verden, Liv og
LivtJiraser (44-45 ) ; den nye Verdens Sol (46-47) ;

De tre store Norner
(_48“49) » de Guder som over-

leve Verdensbranden (50 51 ); Odins Fald og Vi-

dars Hævn (52-53 ). Den stbrste Hemmelighed
aabenbaret den doende Baldur af hans Fader
Odin . Da Vafthrudner sporges derom, og kan
ikke besvare Sporgsmaalet , erkjender han Odins
Nærværelse og Overmagt i Visdom, og antyder

sin forestaaende Dod, som en FoJge af den for-

vovne Ordstrid.



VAFTHRUDNERSMAAL

I.

, ODIN.

1. R.aad du mig nu Frigga

!

Da jeg længes at rei.se

Og Vajthrudner besoge;

Stor, siger jeg, er min Lyst

Til Kamp i Oldtids Lærdom,.

Med den alvidende Jætte.

FRIGGA.

2. Hærfader vilde jeg raade

Hjemme at blive

I Guders Gaarde, *)

Thi ingen Jætte

Troer jeg lige stærk

Med Vafthrudne

r

være..

. i) o: Boliger.

( 6*)
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ODIN.

3. Vide jeg vandred,

Meget har jeg provet,

Mange Kræfter foi'sogt;

Hiinl 2
) vil ieg vide,

Hvorledes V~cifttliruclners

Boliger ere.

FRIGGA.

4. Reis med Held,

Kom med Held tilbage,

\ær da Gudinderne 3
) velkommen!

Dig styrke din Klygt

Naar du skal, o Tidernes Fader!

Ord med Jætten skifte*

IL
Odin da foer

Den kloge Jættes

vise Taler at prove. .

Han kom til Hallen

Som Yms Fader ejed,

Strax gik Ygg derind,
%

ODIN.

6. Hild være dig Vafthrudner l

]Nu er jeg i Hallen kommen

2) o: Endnu eet.

3 ) Imidlertid , eller: paa Rejsen.
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For dig selv at see.

Det vil jeg forst vide

Om du er en klog *

Eller alvidende Jætte.

VAFTHRUDNER.

Hvo er vel den Mand

Der i min Sal

Taler mig til?

Ikke du kommer

Ud af vore Haller,

Hvis du ej den visere er.

ODIN.

Gangraad jeg lieder,

Af Gang er jeg kommen

Torstig til dit Huus;

Længe liar jeg faret

Trængende til Indbydelse,

Og din Modtagelse Jætte!

\

VAFTHRUDNER.

Hvi staaer du da Gangraad l

Paa Gulvet og taler,

Gaae til Sæde i Salen

;

Da skal det proves

Hvem der mere veed

Gjæsten eller den gamle Taler.



86

GANGRAAD.

10. Fattig Mand
Som til rig Mand kommer
Tale vel 4

) eller tie!

For megen Snak.

Troer jeg slet bekommer

Hvem som liar med en vranten 5
) at gjore*

III.

VAPTHRUDNER.

11. Siig du mig Gangraacl!

Da du paa Gulvet vil

Friste din Lykke —
Hvad den Hest heder

Som liver en Dag

Over Folk fremdrager?

GANGRAAD.
12« Skinfaxe heder den

Som fremdrager den klare

Dag over Folk;

For den bedste Hest

Holdes den blandt Ryttere, 6
)

Evig lyser Gangerens Manke*

4 ) egentlig: nyttigt, gavnligt, nødvendigt*

5) efter Ordet: toldribbet , d. e. toldbrystetr liaardhjertct,

ildesindet.

egentlig: Reid-Gother ; de paa Fastlandet boende Gotlier.
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VAFTHRUDNER.

13« Siig du det Gangraad

!

Da du paa Gulvet vil

Friste din Lykke,

Hvad den Hest lieder

Der fra Orken fremdrager

Nat og velgjorende Væde. 7
)

GANGRAAD.

14. Rimfaxe lieder den (Hest)

Der fremdrager hver Nat

Og velgjorende Væde;

Fra Bidslet den lader

Hver Morgen Draaber falde,

Deden kommer Dug i Dale.

VAFTHRUDNER.

15*

* Siig du det Gangraad!

Da du paa Gulvet vil

Friste din Lykke,

Hvad den Flod heder

Som Grunden deler

Mellem Guder og Jætters Sonncr?

GANGRAAD.

16. Ivirtg heder den Flod,

Der mellem Fodtes 8
) Sonner

Og Guder Grunden deler
5

1 ) Andre oversætte: Magters Guder.

*) eller: Menneskers, Tiders.
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Aaben skal den rinde

Alle Tider,

lis bli’r ej paa den Aa.

VAFTHRUDNER.

17* Siig du det Gangraacl!
\

Hvis du paa Gulvet vil

Friste din Lykke —
Hvad den Mark heder,

Hvor til Kampen modes,

Surtur og de milde Guder.

GANGRAAD.

18* Vigrid heder den Mark

Hvor til Kampen modes

Surtur og de milde Guder
;

Hundrede Raster

Er den paa hver en Kant

5

Den Valplads er dem bestemt.

VAFTHRUDNER.

49* Gjest! du tykkes mig viis,

Sæt dig paa Jættens Bænk,

Lad os tale siddende sammenø

Hoved mod Hoved,

Saa vi i Hallen vedde,

Gjæst! om vor Yiisdom. f
)

9) Andre Cgodspeli for gédspeUj Gadelære (ror Kundskab
om Gudelæren).
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IV.

GANGRAAD.

20. Siig mig det eene

Hvis da har god Forstand,

Og da Vafthrudner

!

veed det;

Hvorfra Jorden vel kom

Og den hoje Himmel

Forst, da vise Jætte!

VAFTHRUDNER.

21. Af Ymers Kjod

Blev Jorden skabt,

Bjerge af hans Been;

Himlen af iiskolde

Jættes Hoved,

Havet af hans Blod.

GANGRAAD.

22. Siig da for det andet,

Hvis du har god Forstand

Og du veed det Vafthrudner!

Hvorfra Mcianen vel kom

Saa over Folk han farer,

Og Solen ligerviis ?

VAFTHRUDNER.

23. Mundilfare heder

Maanens Fader,

Og Solens ligerviis;
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Hver Dag de skulle

Om Himlen vandre,

Og Aarets Tider 10
) betegne.

GANGRAAD.

24. Siig du for det tredie,

Da man siger du er viis,

Og hvis du veed det Vafthrudner i

Hvorfra Dagen vel kom
Som over Folk vandrer,

Og Natten med Næ ?

VAFTHRUDNER.

25. Delling heder

Dagens Fader,

Nat er af Norve avlet
3

Ny og Næ
Skabte velgjorende Guder

Folk til Aars Udregning.

GANGRAAD.

26* Siig du for det fjerde,

Da man siger du er viis,

Og hvis du veed det Vafthrudner l

Hvorfra Vinter kom
Og varme Sommer

Forst blandt vise Guder?

10) Andre: Sekler* Tal.
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VAFTHRUDNER.

27. Vindsval heder

Vintrens Fader,

Men Sommerens Svasud

;

Alle Aar de skulle

Sammen vandre

Til Kræfterne adsplittes. 1 x
)

GANGRAAD.

28* Siig du for det femte,

Da man siger du er viis,

Og hvis du veed det Vafthrudner

!

Hvem der forst af'-Aser

Eller Ymers Slægt

Blev til i Tidens Ophav?

VAFTHRUDNER.

29. Utallige Aar 12
)

For Jorden var dannet,

Da blev Bergelmer frembragt, I3
)

Thrudgemler var hans Fader,

Men Orgemler hans Bestefader.

' GANGRAAD.

30. Siig du for det sjette,

Da man siger du er viis,

Og hvis du veed det, Vajilirudner

!

II) eller : Til Guderne forgaae.

I *) egentlig : Vintre.

13) egentlig: baaren, fodt.
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Hvorfra 6rgender kom 1

Blandt Jætters Sonner
#

Forst, du kloge Jætte. 14
)

vafthrudner.

31. Fra Eliva^a

Sprulted Edderdraaber,

De voxte til der blev en Jætte
5

Men Funker gnistred

Fra Syd-Verden, Is
)

Ild gav Isen Liv.

GANGRÅAD.

32. Slig du for det syvende,

Da man siger du er viis.

Og hvis du veed det, Vafthrudner

!

Hvordan den gamle Jætte

Avlede Born,

Da ingen Jættinde liam mored. I

VAFTHRUDNER.

33* Under Riim-thursens Arm
Voxte, bar man sagt,

Dreng og Pige sammen; . i

Den kloge Jættes Fod
Avled med den anden Fod
En Son

,
som havde Hoved .

1 *)

14) eller: den frugtb.are Jætte.

I 5) el. (len sydende (ildhede) Verden.

I « ) een Afskrift : sex Horeder.
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GANGRAAD.

34. Siig du for Idet ottende,

da man siger du er viis,

Og hvis du veed det, Vafthrudrier

!

Hvad du mindes for6t.

Hvad du veedst som det ældste,

Du er alvidende Jætte!

VAFTHRUDNER.

35. Utallige Vintre

For Jorden var dannet,

Da blev Bergelmer fodt;

Det jeg forst mindes,

At den kloge Jætte

Lagdes paa Molle-sækken x 7
),

GANGRAAD.

36. Siig du for det niende,

Da man siger du er viis,

Og hvis du veed det, Vafthruclner 1

Hvorfra Vinden kommer

At den over Vandet 18
)

farer,

Men selv ej sees af Folk.

VAFTHRUDNER.

37. Hræsvelg heder Jætten

Der ved Himlens Ende

17 ) J. e. Qværncn, eller og: Luren, Basunen.

I • ) Andre : Mennesker.
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Sidder i Orneham;

Af lians Yinger man siger

At Vinden kommer

Over alle Folk.

GANGRÅAD.

38. Siig dn for det tiende,

Hvis alle Guders Ophav

Du veed Vafthrudner l

Hvorfra JSiord vel kom

Blandt Asers Sonner.

For Templer og Altre 19
)

I Hundredtal han raader,

Og fodtes dog ej af Aser?

VAFTHRUDNER.

39. I Vaners Verden

Ham vise Magter skabte,

Og sendte, som Gidsel, til Guder;

Naar Verden oploses 20
)

Han igjen skal komme

Hjem til vise Varier.

GANGRAAD.

40. Siig du for det ellevte,

Hvis Guders hele Væsen

Du kjender, Vafthrudner

!

I!)) el. OITerstedcr, Idoler,

ao) el. uhar Tiilen forgaaer.
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Hvad Heltene sysle

I Hærfaders Hjem

Til Kræfterne forgaae.

VAFTHRUDNER.

4t. Alle Einherier 2

1

)

I O dins Vange

Hugges hver en Dag,

Faldende* 2
) de kaare,

Ride fra Kampen hjem,
• •

Ol med Aser di’ikke

Og mættes af Sorimnei',

Sidde siden enige sammen.

GANGRAAD.

42. Siig du for det tolvte,

Hvorved du kjender, Vafthvudner!

Guders hele .Væsen;

Om Jætters og alle

Guders Runer 2 3
)

Siig du det sandeslc,

Du alvidende Jætte!

VAFTHRUDNER.
%

43. Om Jætters og alle

Guders Runer 24
)

Kan jeg sige sandt;

2 I) Heroer, Helte.

2 2) o: Faldne; egentlig Val, hvoraf; Valplads o. S. V.

2 3) 24-) Lærdom, Videnskaber.
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Thi hver en Verden

Har jeg omfaret,

Til ni Verdener jeg kom
Til Skyggedoden hist nede —
Did vandre de Dode fra Hel.

GANGRAAD.
44. Vide jeg foer, .

Meget jeg forsogte,

Mange Kræfter jeg proved:

Hvilke Mennesker leve

Naar den beromte, store

Vinter er forbi?

VAFTHRUDNER.

45. Liv og Livthrasery

Men de dolges skulle

I Kredsjætteus Skov,

Morgendug

De til Mad sig have,

Af dem skulle Folk avles.

GANGRAAD. •

46. Vide jeg vandred,

Meget jeg fristed,

Mange Kræfter jeg proved,

Hvorfra kommer Sol

Paa den klare 25
)
Himmel

Naar Fenrer har denne fortæret.

zs) el. milde, s Fale.
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VAFTHRUJDNER.

47. En Datter foder

Alfers Bestraalerinde i6
)

For Fenrer liende fortærer,

Den Mo skal færdes 27
)

Naar Guderne doe

Paa sin Moders Bane.

GANGRAAD.

48. Vide jeg vandred,

Meget jeg fristed,

Mange Kræfter jeg proved —
Hvilke ere de Moer

Som over Havet svævej 28
)

Meget-vidende fare ?

VAFTHRUDNER.

49* Trende Moer

Nedlade sig over

Folkenes Boliger;

De ene Skjæbnen beskjære,

Dem som i Verden ere,

Dog de blandt Jætter fodes. 2

2 6) el. guddommelig Sol.

2 7) Svære, kjdre eller ride.

2 8) el. svæve over Folkenes Mængde.

2 t ) el. opfddes.

( 7 )
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GANGRAAD.

50. Vide jeg vandred,

Meget jeg fristed,

Mange Kræfter jeg proved —
Hvilke Aser raadc

For Guders Ejendomme

Naar Surturs Brand er slukt? 30
)

VAFTHRUDNER.

51. Vidar og Vale bygge

Guders hellige Steder

Naar Surturs Brand er slukt. 3 *)

Mode og Magne

Skulle Mjolner have

Og Striden drabelig ende.

^ ^ * *"

f %

GANGRAAD.

52« Vide jeg vandred,

Meget jeg fristed,

Mange Kræfter jeg proved —
Hvad gjor Ende

Paa Odins Liv,

Naar Guderne falde ?

VAFTHRUDNER*

53« Ulv skal sluge

Tiders Fader,

3 0) 3 1) el. udslukke*.
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Det skal Vidar hævne-;

Det glubske Gab

Skal lian klove.

Ved Uhyrets Drab.

ODIN.

54« Vide jeg vandred,

Meget jeg fristed,

Mange Kræfter jeg proved —
Hvad sagde Odin

Selv sin Son i Ore

For han lagdes paa Baal?

VAFTIIRUDNER.

65. Ingen det veed

Hvad du i Tidens Ophav* 2
)

Sagde din Son i Ore;

Med Doden paa Læber

Jeg tolked Oldtids Klygt

Og Gudernes Skjæbne —
Med Odin har jeg kjæmpet

Ved kloge Taler —
Evig er du visest af alle!

3 2) cl. Begyndelse; i
'

gamle 1)age.

( 7
*)
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. ANMÆRKNINGER.
*

Str. i. Digtet begynder med en Samtale — her

dets forste Afdeiing — mellem Odin, Himlens Gud,

og hans Hustrue Frigg eller Frigga Jordens (især den

frugtbare Jords) og den jordiske Atmosphæres Gud-
inde.

2 . Odin kaldes Hærfader, Hærenes Fader, dels

som Gud for de himmelske Hære

,

dels ogsaa som
Krigens Gud, fordi Hærene færdes og alle Feldtslag

holdes i fri Luft, eller, som nogle udtrykke sig, under

aahen Himmel. Himlens Aand var der især nærvæ-

rende og modtog de faldne Krigeres Sjæle. Derfor

siger Tacitus og om Germanerne: Deuin adtesfe bel-

laniibus credunt o

:

De troe at Gud er tilstede hos de

Stridende.

3 Regin er et af de i vor Edda hyppigst fore-

kommende dunkle Ord. Efter Erymet betyder det de

mægtige, stærke. Herrerne — ogsaa Kiæfrerne, Mag-
terne potestates). Det er uden Tvivl beslæg-

tet med det Angelsaxiske Regin, Reginu

,

guddomme-
lig, ypperst; Regin, Regn, Styrer, Herre, Fyrste; det

gamle preusfiske Reikis o. s. v. hvortil kunne lægges

de latinske Rex, Regina, med de talrige nærmest be-

slægtede og derfra nedstammende Ord, som regnum,

regimen, rego o. s. v. Paa andre Steder (f. Ex. Str.

i3-i4) synes Regin at være det samme som Regn
(Regn) tydsk Regen o. s. v. eller og Fleertallet af dette

Ord, hvorved man mætke, at derunder maa forstaaes

alleslags Dunster eller Vand-Atomer, hvoraf Taagever-

denen Niflheim fbrst opstod,, og som indeholdt Stof-'

fet til alle Elementerne og de dem bestyrende Aander
eller Guddomme. Her, i Valas Spaadom (hvor det

er oversat: Guder) synes det vistnok at betyde Natu-
rens Urkræfcer, de dem bestyrende mægtige Aander
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eller Elementar-Guder. See den latinske Oversætten

41de Anm. S. 24# samt Værkets GJosfarium.

4. Ordret oversat vilde or aldafadir betyde:

'vor Tidernes eller Sekiernes Fader ; en Benævnelse,

der pasfer ret vel til Himlen ; ogsaa : Menneskenes el-

ler de Fodtes Fader

,

der muelig vil sige saa meget

som hele Skabningens Frembringer, da Odin var den

ypperste af Bors trende Sbnner, der gave Verden dens

nærværende Form.

5. Ym, I/n (I/nur eller Ymer) betyder her enten

et Egennavn for Vafthrudners, os ellers ubekjendte Son,

eller, og sandsynligere, en bekjendt almindelig Benæv-

nelse for Jætter, hvoraf Imd

,

en Jættinde, kan være ’

Fæmininet. Disfe ældgamle Ord ere mueligen beslæg-

tede med de chinesiske Philosophers Yn

,

der betyder

alt det ufuldkomne i Naturen, som Chaos, Kuidé,

Natten o. s. v. hvoraf og hvorved vore Jætters Væsen
især bestod og nærtes. Engang for alle kan det an-

mærkes : at ligesom de indiske Religioner formodentlig

ere paa den ene Side beslægtede med de nordiske, ere

de det og paa den anden Side med de chinesiske og

mongolske. Yggr er et af Odins Tilnavne og betyder

enten den frygtelige eller og den ponsende, speiden-

de, tænksomme.

7. Jeg folger Læsemaade Gdngrddr , der vistnok

vilde betegne en Tandrer

,

men Gagnrådr derimod

Modstander eller og en fiendsk eller nyttig Raad~
giver.

10. Kaldrifiadr — efter. Ordet koldribbet eller

koldbryslet — er en figurlig Talemaade, der enten

betyder en som er koldsindig, eller endog fjendtlig-

sindet mod Andre; — maaskee og, eftersom G. 'Mag-

nceus vil, bioten vranten hypochondrisk Person. Me-
ningen af Strophens sidste Hælvte synes altsaa at være:



102

At snakke for meget til Folk, som ikke erc vore Ven-

ner, er allid skadeligt.

12. Denne Hest beskrives saaledes i den yngre

Edda: "Den Hest som Dag kjorer med, heder Skin-

"faxe, og med sin Manke oplyser han baade Luften

"og Jorden." Navnet betyder paa Dansk Skimnanke,

Lysmanke — ligesom Fax endnu er Manke i Islandsk

og i norske Provinzial - Dialekter. Thorkclins An-

mærkning til dette Sted indeholder en interesfant Sam-

menligning mellem den, og Morgenstjernens , Phos-

phors eller Lucifers , hvide Hest

,

efter græsk-romer-

6ke Digtninger, der undertiden kalde Stjernen selv

Manke (juhar). Jfr. Anm. i/j. Ligeledes tillagde

Grækerne Morgenroden (Eos, Aurora) stundum ogsåa^*

Hemera eller Dagen, snart hvide, snart rosenrode

Heste. Den prosaiske Eddas endnu uoversatte Deel,

der indeholder de poetiske Benævnelser, tillægger Da-

gen tvende Heste, Skinfaxe og Glad (den glade eller

skinnende). Af samme allegoriske Natur og Oprin-

delse ere Nordboers, Grækers, Romeres, Persers, In-

ders, Tibetaners o. fl. Fictioner om Solens Heste.
%

Angaaende Originalens "Reidgotar” see den dertilho-

rende Variant-Bemærkning. Udtrykket peger hen til

Digtningens Hidkomst fra Gothernes Fastland, og især

deres ældste europæiske Sæder i det nuværende Lifland

og Preusfen^ hvor Almuen endnu beskriver Gudernes

Heste paa en lignende Maade. Jfr. nedenfor 14 og 25.

13. Her viger min Oversættelse betydelig fra de

foregaaende, som sætte: Nat over Guder . Kunde

man her læse of ior oc vilde de have ret, men en saa-

dan Konjektur forekommer mig alt for dristig, da den

ikke har Medhold af en eneste Codex. Naar derimod

Piegin her, som paa flere Steder, betyder Regn, Væde

,

bliver Meningen fuldkommen tydelig efter min Fortolk-
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ning, der især synes at pasfe meget got til Svarets se-

nere Hælvte. Oversætter man Regin for Guddomme,

Guder, og kunde man her tillægge Digteren sabæiske

Anskuelser, maatte Maane og Stjerner menes derved.

14. Den yngre Edda fortæller: ”Natten kjorer

J,
foran Dagen med den Hest, som kaldes Riimfaxe,

”og hver Morgen bedugger han Jorden med Skummen

”af sin Bidsel.” Denne Nattens Hest forklares meget

sandsynlig af Thorkelin ved yiftenstjerncn

,

Græker-

nes Hcsperos, hvem de tillagde en sort Hest. Ligele-

des.gave de Natten tvende Heste, og det samme gjdr

den prosaiske Edda paa anforte Sted, hvor de kaldes

Hrimfaxi (af Hrim , Riimfrost) og Fiursvartner o:

den vælige sorte eller hivets (Livslysenes) Fordunk-

ler. I ovrigt ånmærker jeg (med Grater) at da Bids-

let i lal. kaldes Mclr (i Dansk og Svensk Mil, Miil

)

have det danske Ord Mceldug og det tydske Mehlthau

muelig (efter Graters Gisning) sin Oprindelse fra den-

ne Mythe. %
Jfr. 12 og 25.

16. Herved er at mærker at den Kongelige Co-

dex og de allerfleste dvrige sætte u4lda-sonum or de

Fbdtes eller Menneskenes Sonner, istedenfor Jutnaso-

num, som kun en eneste af de ved Udgaven benyttede'

har. Dette synes at give tilkjende , at hiin mylhiske

Elod adskiller baade Jætternes og Menneskenes Boli-

ger fra Gudernes — og den kan då ej betyde andet

end det samme som Midgacirds Befæstning , nemlig:

Luften. Denne klare Flod fryser aldrig til. Navnet

Iving (Ifing) synes at komme af verbum yfa, ifa

o: sætte i Bevægelse, oprippe, opirre o. s. v. — og

ligeledes at pasfe meget vel til den underste Luft, der

er saa ubestandig, samt sættes saa let og tit i en plud-

selig Bevægelse. De stockholmske Udgivere læse paa

egen Haand Ilfing (o : Elling) den Elv hvis nordlige
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Bred beboedes af Esther (eller Jætter) , den sydlige af

Gother (i Oldtiden: God\)L6d en forn a). Sch i6nning
vil gjore den til Elven Uvim eller Ufa. u4rne Mag-

nusen kom vist Texten nærmest ved at antage Ordet

for allegorisk, og at betyde Mddgan o: Opirren
; det

samme, har jeg, uden at kjende hans Bemærkning,

antaget.

18 . Denne Mark eller Slette, hvor den sidste

Strid mellem Guderne og deres Fiender skal staae,

kaldes ogsaa Vigridr (Slagets Ridebane, eller den

svævende Valplads) i den yngre Edda, men derimod

Oscopnir (den uskabte eller og den ufravigelige) i en

af den ældre Eddas saakaidte historiske Sange, som
handler om Dragen Fafnens Dod. Ravst , i Fleertal-

let Rastir , er et ældgammelt Navn paa etslags Mile,

hvor store, kan man ikke bestemt sige. Sandsynlig

vare de længere end de nuværende tydske, og Ordet

har muelig i Begyndelsen (ligesom det islandske ping-
mannaleid endnu) betegnet en heel Dags Rejse.

Uden Tvivl ere de tydske Ord Rast, der forhen har

betegnet et stort Stykke Vej , og det deraf kommende
Rasttag, samt det rusfiske Werst o. fl. beslægtede

dermed. I Hedenold havde mange Fyrster den prise-

lige Skik at bestemme ved gjensidig Aftale et Sted,

hvor Udfaldet af en standende Strid mellem deres

Krigshære, skulde afgjbre deres og deres Undersaat-

ters Skjæbne. Kamppladsen blev da afmaalt, og Om-
kredsen betegnet ved Stænger eller andre Mærker.
Herved forskaanedes den fredelige Land -Almue for

Brand og Plyndring — hvorimod kun de egentlige

Krigere deeltoge i den blodige Strid.. Hertil sigte

Ordene : Den Valplads er dem bestemt (anviist eller

betegnet). Den yngre Edda’s vigtigste hertil horende

Beretninger ere disle: "Muspcls SOnner (de fortse-
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'Vende ætheriske Flammer) drage frem paa den Slette

"som lieder Vigrid (Formodentlig den undre Luft)

”livor de stode til Feiiris-UJven (den frembrydende

”Vulcan eller: underjordiske Ild) og Midgaards-

"Slangen (det rasende Verdenshav, som overstiger

"sine Bredder). Der moder ogsaa Loke (den egent-

lige jordiske Ild) og tillige Hrymur (maaskee Fro-

"stens eller Isens Hersker Fra Polar Egnene) samt alle

"Riimthurserne eller Frost-Jætterne. Muspels Sonner

"have deres egen skinnende Slagtorden. Sletten Vi-

"grid er hundrede Raster til alle Kanter. Aserne

"ruste sig, med alle Einherier, og suge frem til Slet-

yi. 1

1

Len o. s. v.

19. Den Fremmede, der For, eFter Jættens Ind-

bydelse, synes at have sat paa et uanseeligt Sæde, har

nu vundet Husbondens Agtelse, og anmodes at tage

Plads ved Siden aF ham, eller, saavidt man kan slutte,

i Hbjsædet, hvilket enhver Huusfader, i forrige Tider,

sædvanligst forbeholdt sig selv, ligesom det endnu til-

deels bruges af Finlapperne, visfe norske Bonder i

Fjeldegnene o. fl. Ikke destomindre opfordrer Jætten

sin Gjæst til et frivilligt Veddemaal, der ikke gjaldt
m %

om mindre end Hovedet, som den skulde tabe, der

ikke vidste at give fyldestgjorende Svar paa den An-

dens Sporgsmaal.

2 i. Den kosmngoniske Mythe om Ur-Jætten

Ymer , det personificerede Chaos , berettes udforlig i

den yngre Edda (5die Capirel af Nyerups Oversættelse).

Jævnfor herefter Grimnersmaal i 40de Strophe. Jeg

vil forsoge her at give et kortfattet forklarende Udtog

af den hele Digtning. Imellem de primitive Ild- og

Is-Verdener (Muspcll og Nijlheim) blev der et tomt

Rum, kaldet Ginnungagab. Af begges Udstrommel-

ser, nemlig Vand, Is og Rimfrost fra den kolde, men
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lid eller Varme fra den hede Region, dannedes der to

gigantiske Masfer i det tomme Svælg, som forestilles

digterisk eller billedlig ved Ur -Jætten Ymer og den

liam nærende Ko, Audumhla , (Jordens forvirrede

Grundccmne med dets omgivende Dunstkreds). Begge
fik Liv (eller den forste uregelmæsflge Bevægelse) ved

dens Kraft som udsendte Heden (nemlig den empy-

raaiske Gud Surturs Magt). Af Ymers kolde Krop ud-

sprang Riimthurse- eller Frostjætte-Slægten , men det

fdrste mythiské Væsen , der lidrte til de jordiske Ele-

mentarguders Æt, nemlig Bure, af Saltstene, som
Koen slikkede (i det den fdrste Bjergstrækning frem-

kom af det salte Hav). Plans Son BGr„ gife med Jætt-

inden Belsta (formodentlig Jordens Fastland, formælet

med Oceanet) avlede Odin , File og Fe {Aand, Lys

og Ild, som snart indloge det Rum hvori den chaori-

ske Urjætte forhen herskede)
; de ombragte Ymer og

hans hele Slægt paa Bergelmer , de senere Jætters

Stamfader, nær, men dannede “vor Verden af Ymers
forvandlede Krop , og oplyste den ved flammende Klo-

der, tagne af Muspels empvræiske Himmel, o. s. v.

Alt dette udvikles udforlig i mit Priisfkrift : Edda-
0

Læren og dens Oprindelse , hvori Mythernes. asiatiske

Udspring ogsaa tydeligen vises. Mere hertil horende

vil og anfores her i Anmærkningen til det nyspaabe-

uaabte Sted af Grimnersmaal. Jfr. Str. 29. 31.

23. Navnet Mundilfare betyder En, som drejet-

sig om sin Axel

;

det pasfer her ret got om Stjerne-

himmelen

,

hvem de Gamle tillagde denne Egenskab,

og som i Poesie ret vel kan kaldes Solens og Maa-
nens Fader. Af den prosaiske Eddas Fortælling at

slutte, ere Sol og Maane her ikke de skinnende Klo-

der, der oplyse hele Verden, men mythiské Personer,

der kjore dem, betragtede som etslags rullende Vogne,

/
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Solens og Maanens Heste, der, som jeg for har an-

mærket, findes i næsten alle mythologiske Systemer,;

vare ogsaa for til, men deres Gang skulde nu styres af

Kjoresvende. Vor Mundilfare svarer ellers til Græ-

kernes Hyperton, ligesom den Førstnævntes Bdrn Sol

og Manne til Helios og Mene eller Selcne. Herved

kan mærkes at Mene (bos de ældste Latinere Alarm)

er det samme Ord som det oldnordiske Alan i , dansk

Alaane
,
persisk Mai. Et andet islandsk Ord som

betegner den er Tungl,r Tingi., som gjenfindes i de

indiske Tin og Tingues. Angaaende Ordet Sol, see

Glosfariet til dette Værks store Kjobenhavnske Udgave.

Ligesom Jlpollo og Helios eller Sol, s4rtemis-

Diana og Alene, Sclenc eller Luna vare forskjellige

Benævnelser og Forestillinger al den samme Guddom
eller Naturvæsen hos Græker og Romere, — saaledes

ogsaa Frcyr og Sol , Freja og Alåni hos Skandina-

verne. Dog kunne do Sidstnævnte gjerne have tænkt

sig Frcyr og Frcya som de Guddomme der sade i So-

lens og Maanens skinnende Vogna^ medens de i den

formeldte Fortælling ommeldte Personer blot vare de-

res Kjoresvende.

25. Om disfe mytliiske Naturvæsener giver den

yngre Edda fdlgende Underretning : ''Norne hed en

"Jætte som boede i Jotunheim. Han havde en Dat-

”ter som hed Nat. Hun 'var sort og mork i Fulgc

"sin Herkomst. Hun blev forst gift med en Mand
"som hed Naglfare. Deres Son hed jdudur. Siden

"blev hun gift med Onar. Hendes sidste Mand var
’’

Delling

,

af Asa Slægten. Deres Son var Dag, som
* "var klar, lys og skjon, efter sin Fædrene-Herkomst .

"Alfader tog Nat og hendes Son Dag og satte dem
’"paa Himlen, og gav dem to Heste og to Karrer (lette

Vogne) at de dermed Hver Dag skulde kjbre Jorden
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"rundt.” Herpå,i fblger den ovenfor (til 12te og i 4dc

Str.) omhandlede Fortælling om Dagens og Kattens

Heste. 1 det ovenanførte finder man et klart Beviis

for min Sætning : at vore Forfædre tillagde Jætterne

Markets men Aserne Lysets Herredomme og Egenska-

ber. De Kjdbenhavnske Udgiveres Anmærkning til

den næstforegaaende Stroplie, indeholder i ovrigt en

sindrig Forklaring over Natt ns trende forskjéllige Gif-

termaal, at de nemlig betyde de tre Tidslob hvori

vore Forfædre afileelte Natten. Ethvert af dem, kaldet

Eikl/ bestod (ligesom Indernes snmam) af tre Timer.

Her synes Naglfare at betegne de Timer, da Morket

forst, hver Aften, frembryder over Jorden. Deres Son

sludur (Ode) betegner den Stilhed og Dunkelhed, som
Nattens Komme medbringer, hvorved Verden synes at

blive tom og ode. Ved Midnat hersker Onar, maaske

den selvsamme som Grækernes Onar d : Skygge, Di dm,

Sovn , Dddens Broder — hvilken Ben.xvnelse de is-

landske Digtere ogsaa ellers give Sbvnen
; men i Dag-

ningen inaa han vige for Dclling (maaske Grækernes

Delios eller Solen, samt visle kaukasiske Folks Dele

eller Deletscha
) som da frembringer den unge Dag.

I Henseende til denne Mythes Lighed med de phoe-

niciske maa jeg henvise til den latinske Oversætters

fbrommeldte Anmærkning. Hos Grækerne var Natten

en Datter af Chaos, der her altsaa svarer til vor Norve.

Hendes Mand var Ercbos (den skjulende , Afgrunden

eller Morket) og Dagen deres Son. Det forekommer

mig at denne nordiske Mythe fer i visfe Maader sindri-

gere udtænkt end den græske. Romerne kaldte Jupi-

ter (Himlen) Diespiter eller Dagens Fader.

26. Den sidste Linie kan og oversættes saaledes

:

Med vise eller kunstrige Kræfter eller maaske og

(dog blot ved en Konjektur om den oprindelige Betyd-
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ning af Ordet frbdr

,

at det nemlig er beslægtet med

det danske frodig o. fl.) med overflodig eller frugt-

bringende Væde o. s. v.

27. Hertil hore folgende Steder af den yngre Ed-

da’s endnu uoversatte Deel.
”Vinterens Fader kaldes

*’snart Vindloni (efter nogle Vindlion o: Stormlove)

"eller Vindsvalr (Vindkold). Denne er en Son af

” Vasadr (den sludfulde) og var i Slægt med Grimnir

"(den Grumme) og med Svalbriostadr (den koldbry-

”stede eller koldtblæsende). Soitimeren er en Son af

"Svasudr

,

der er saa ynderig at af ham kaldes alt be-

hageligt, svasligt Det er let at indsee disfe allego-

riske Navnes Betydning; kun maa jeg anmærke at

Adjektivet svasligr kommer af det ældgamle, og i den

ældre Edda tiere forekommende Ord svas (aldeles sva-

rende til det sanscredamske svasa

,

det latinske tva-

vis, der alle betyde sod, dejlig, behagelig)-

29. Jiergelmcr o: den gamle Bjergbeboer, der

omtales her, var, som vi siden faae at see , den eneste

Biimthurse eller Frostjætte, der reddedes i den store

Oversvommelse ved Ymers Ddd. Muelig betegnes

Toppen af Verdens hbjeste Sneebjerg ved ham, om
hvilket Forfædrene meente, at det ikke var bleven

skjult af den store Vandflod. Hans Fader, Thrudgem-

ler (den stærke Gamle) skal og da være Jordens Klip-

pekrop, som oversvdmmedes og blev tildeels forstyrret

ved den uhyre Oversvommelse — men dennes Fader

Orgemler (den urgamle, ældste) er den samme som

Ymer, det cliaotiske Verdensftof eller Uræmne. Her-

ved maa vi mærke : at Ordet skapa betegner i Oldnor-

disk oprindelig at danne, give noget en Skikkelse eller

Form, saa at det ikke er Jordens forste Skabelse, men
• I ^ •

formodentlig dens sidste almindelige Dannelse ved den
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ommeldre Flod — li vis Spor man finder paa vor liele

Jord, — som Ler menes. Jfr. Str. 21. 31.

30-51. Herom siger den yngre Edda : "Saasnart
de I loder, som kaldes Elivagnr

, kom saa langt fra

”deres Udspring, at den Giftstrbm, som de indeholdt,

”styrknede , forvandledes den til lis. Da nu denne
"Strom standsede og holdt op at rinde, da forogedes
’ lisen af den Gift, som kom rindende til ^ og det ene
'

’1 isbjerg dyngede sig op paa det andet i Ginnunga-

"&ab (det chaotiske Svælg}. Den Egn deraf som
"vendte mod Norden, fyldtes underneden med svære
Alasfer af lis og Riimfrost, men med fugtige Dunster
og kold Blæst foroven. Derimod blev den sondre

"Deel af Ginuungagab let af de Ildgnister og Funker,
’som kom tilfiyvende fra Muspelhcim eller Verdenen
"Muspcll. Ligesom Kulde stod ud fra Niflheim . o

”alt fra den Kant var barskvildt, saaledes var alt det
"der grændsede til Aluspell varmt og klart, og Gabet
"var der saa let som den reneste Luft. Da Muspel-
”heims Hede udbredte sig saa vidt at den modtelsen,
’saa at den smeltede og dryppede, .da fik Draaberne
”Liv ved dens Kraft som udsendte Heden. Deraf
”fremkom en Alenneskeskikkelse som fik Navn af

"Ymer .. . Ond var lian og alle hans Efterkommere,
"der kaldes Riim-thurser (Riim- eller Frost-jætter;

"Kuldens og Frostens Dæmoner)." Forklaringen over
denne Digtning vilde/ Ler blive for vidtløftig

; og jeg

roaa derom henvise, deels til den mythologiske Ord-
bog, deels til mit forommeldte Værk. Kun vil jeg her
anmærke, at Mythens Mening tildeels er fblgende

:

Den» bverste Deel af den chaotiske Masfe kom til at

smeltes eller bevæges ved Himmelildens Varme, og da
fik Draaberne Liv, ved lians Kraft, som udsendte He-
den. Hvem der menes herved, kan ikke blive tvivl-
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Éomt. Det rar nemlig Surtur, Ildhimmelens Hersker ;

Skaberen
;
den evige Alfader. Ved hans Kraft fik den

forvirrede Klump, som siden uddannedes til vor Pla-

net, sit forste Liv eller Bevægelse, der udvikledes af

den dode, eller hvilende, og forhen iskolde Masfe.

Dette forste bevægelige Væsen, Uhyre som det var,
#•

skildres som en Jætte og kaldes Ymer (eller Orgelmer).

» Han var ond, da hans Natur mere stemte overens med
Afgrundens, end med Himmelens; ogJorden, saalænge

han var til, ikke kunde blive et roligt Opholdsited for

Asaguderne, ja ikke engang beboelig for Menneskene.

Blev han end ombragt, saa var han dog Stamfader for

Frostjætter og Bjergriser, disfe Kuldens, Vulkanernes,

Morkets og Dådens Dæmoner, som siden blive Guders

og Menneskers uforsonlige Fjender.

Floderne Elivagar ere ellers uden Tvivl de sam-

me som Snorro’s Edda kortforhen opregner, og beret-

ter at de havde deres Udspring fra Hvergemler

,

Af-

grundens Brond, i Niflheims eller Taageverdenens

Midte. Navnet Elivagar deriveres af El, Jel (en

kold Stormvind eller Byge, saavel i det Oldnordiske,

som i de kaukasiske Tartarers Sprog) og af Vagr,

Vand, Flod (hvis ældste Stamord ogsaa ere asiatiske).

Navnet betyder altsaa de kolde Stormes Vande , og

svarer ypperlig til hin Beskrivelse over Niflheims nord-

lige og underste Deel. Eilr, i Græsk ifyvt;, itvs (itrys),

i Norsk Eiter, i det ældre Danske Edder, men Gift i

det nyere, betyder her vel ikke egentlig Gift, men et

Uræmne af overordentlig Styrke. Ellers troede de
%

Gamle og at Gift indeholdt en isnende Kulde. Disfe

Mythers og Meningers Overensitemmelse med de celti-

ske, græske, persiske o. fl. udvikles i min Edda-Lære.

Det virkelig jordiske Ishav (en Deel af Oceanet , efter

Forfædrenes Begreber) kaldtes ogsaa undertiden i Ed-

f
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daerne og Sagaerne Elivagar

,

da dels Udspring -men-

tes at ligge i Niflheim og Underverdenen. See ellers

Str. 21. 29.

Isteden for den sidste Deel af denne Stropbe har
den Stockholmske Udgave af den yngre Edda folgende
mærkelige Ord al den Upsalske Codex:

par orar ccttir

koma allar saman
pvi er ^>at allt ti alalt.

o: Der vore Slægter

Stode alle sammen.

Derfor bli’r det hele for stridigt.

Eller: Der kom vores AEtter alle sammen i Et o.s.v.

Herved er at mærke, al ogsaa Odin ogAsaguderne
nedstamme, ligesom Jætterne, fra det chaotiske Ur-
Væsen, men ved det Verdens og Jordlivets hele Natur
blandes og befries vexelviis, af disfe forsk jellige Væ-
sener, saa "bliver stedse det hele for stridigt" til at

opnaae nogen varig, rolig eller fredelig Tilværelse.

52-33. I denne Strophe indeholdes to forskjellige

Traditioner om de forste Jætters, muelig og de forste

Menneskers, Oprindelse. Den yngre Edda forener dem
begge saaledes : "Der fortælles om Ymer, at da han
sov, faldt han i Sveed, og da fremkom under hans
venstre Arm en Mand og Qvinde, og hans ene Fod
avlede en Son med den anden. Det er fra disfe de

Slægter nedstamme som kaldes Riimthurser. Angaaen-
de de forste Naturvæseners eller formeentlige Gud-
dommes hermaphroditiske Skikkelse og Kræfter kan
jeg henvise deels til mit store mythologiske Værk,
deels til den vor Text vedfbjede latinske Anmærkning.
Ordet frådr betyder lier maaskee frodig, frugtbar ef-

ter dets oprindelige Betydning.



113

35* Textens Ord Liidr er noget dunkelt; Nu be-

tyder det i Islandsk kun eti Luur, Valdhorn eller

Trompet, og i samme Bemærkning forekommer det i

Sagaerne. Thorkelin gjætter at Ordet lier betyder en

stor med Læder overtrukket Pauke eller 'Fromme, da

slige i Orienten skal fra Arildstid have undertiden væ-

ret benyttede som smaa Fariojer, til at sætte over

Floder med. De ældgamle eddiske Digte Grottesaa-

gen og det andet Qvad om Helge Hundingshane
bruge derimod ganske tydelig Ordet Ludr om en

Qværn f Molle-kasfe eller Sæk (saccus molarius, det

Gjemme hvori Kornet falder naar det er malet), og

som ved de i Island, ligesom i Orienten, endnu' bru-

gelige Haandrjværne er en /irekantet Trækasfe. Den
yngre Eddas Fortælling er denne: ”Eors Sonner dræbte

"Ymer, og der lob saa meget Blod af ham at de deri

"druknede hele Riinuhurseslægten, paa een nær, som
"slap derfra med alle sine Huusfolk. Han med sin

"Kone besteeg sin Qværn (ludr) og reddedes derved.

"Fra ham nedstammer den nye Riimthurse - Slægt.”

Den her omtalte Oversvømmelse have mange meent at

skulle betegne Syndfloden, — den pludselige Over-

svømmelse, som efter de nyere Geologers Iagttagelser,,

paa engang har overgaaet den hele Klode.

37* Hræsvelgr betyder siadsclsluger (ikke Hsen~
sluger, som man læser i M.o inichcns Ordbog over den
nordiske Mythologie). Uden Tvivl har Stormen, især

den der kommer Cra Norden, faaet dette Navn, fordi

den renser Luften, og fortærer de til usunde Dunster

oploste Aadsler. Denne mytliiske Jætte i Orneskik-

kelse har sin Bolig ved Himlens Ende, Nordpolen
nemlig, thi her siger den yngre Edda udtrykkelig at

Hræsvelg har sit egentlige Sæde. Thorkelin har me-
heldig sammenlignet ham med Latinernes Hqvilo

(S)



114

• •

(Nordenvinden) der er opkaldt efter Ornen, Fuglenes

Konge, som i stærk og utrættelig Flugt ligner Stor-

men. Ha-n hår i ovrigt anmærket, at Nordenvinden

kaldes af Pindar Vindenes Herre
;

ogsaa Siatius be-

skriver Norden som Stormenes Sæde og jfqvilo som

deres Herre (Thebaid. Lib. 7. v. 6. sq. 34. sq.) Or-

nene tillagde Grækerne Zeus som Lullens og Vindens

Sindbillede. Fra samme Side maa* man betragte de

Fugle og vingede Væsener som Nordboer og Inder til-

lægge visfe Guder for at befordre deres Fait igjennem

Luften.

38-39. Den yngre Edda siger blandt andet, om
Njord: ”Den tredie Ase heder Njord. Han boer pa.a

”
‘Noatun . Han raader for Vindens Gang og stiller

”Hav og Ild. Ham paakalder man paa Soen og ved

”Fiskerie. Han er saa rig og Formuen.de at han kan

*’give Rigdom og Overflod til hvem der anraabe ham
"derom. Njord er ikke af Asernes Slægt. Han blev

”opfodt i Vanaheim

,

men, i Folge et Forlig, gave

”Vanerne Guderne ham til Gidsel, hvorimod de fik

”en ved Navn Hæner istedet. Njords Hustru hed

"Skade, en Datter af Jætten Thjasje o. s. v. . . . Han
•'avlede 'to Born Frejr og Freja o. s. v.” Noatun be-

tyder Skibenes Land o : Flavet, og det er klart af disfe

og andre Beretninger at Njord er den af de gode

Guddomme som forestaae Havet og Skyeluften. Vana-

heim betyder (ligesom Sanscrits Vana det tamuliske

Vanam efter vor Fuglsangs mig givne Oplysninger)

Skyluften. Saavel Inder som Nordboer have sino Va-

ner, som Atmosphærens eller Luft-Himmelens Guder.

En stor Deel af vor Dunstkreds har uden Tvivl, i de

ældste Tider været opfyldt med Vand, ligesom Jorden

selv da skjultes af det, eller maaskee engang har be-

staaet blot deraf. Vanernes og Asernes Krig betyder
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Natqrguddommenes eller Elementarkræfternes Strid.

Ved denne skiltes Vandet fra Atmosphæren, og dets

storste Deel, vil Mythen sige, blev anviist Grændser i

Havet under Gudernes Varetægt. Saaledes sagtnedes

Naturkræfterne, og deres gjensidige Virkekredse frede-

des. Dette kalder Edda en Fredsflutning mellem Va-

nerne eller Luftguderne og Aserne eller de bojere

Guddomme, som optoge Havets og Skyeluftens Ele-

mentaraand blandt sig; og overgave ham dets Herre-

domme. Ved Verdens Undergang, da Guderne falde

eller Naturkræfterne oploses og Havet blandes igjen

med Dunstkredsen, kommer Njord atter hjem til Va-

nerne. Som Luftgud var det især at Njord herskede

for Templer og Offersteder, som i de ældste Tider

ikke vare tækkede. Njqrds Hustrue Skade betegner

Foraarsftormen, samt var især Gudinde for en vis

Vaarmaaned, ligesom han selv var det for en Hbst-

maaned — som alt med mere hertil horende ndjere

udvikles i Ordbogen , samt Forklaringen over Grim

•

nersmaal. At Frejr (Solen) og Freja (Maanen) vare

Njords Born, vil sige saa meget, at de, hvergang de

kom tilsyne , fordum mentes at opstaae af Havet eller

den undre Luft. Af samme Aarsager udgave Græker

og Romere Solguden Apoll og Maanegudinden Ar-

temis-Dtana for Sodskende, samt Born af Latona el-

ler den undre Luftkreds. Nanerne kaldes her i Dig-

tet vise, da de skuede alt hvad der foregik paa Jorden

og i Himmelen, som begges Naboer.

40. Eihheri (Flt. Einheriar)
kaldes de i Odins

Hall, efter Dbden optagne faldne Krigere, eller Helte,

som for Doden havd:» mærket sig med en Spydsod, og

saaledes helliget sig til Odin. Nogle mene det skal

læses Inheri, og betyde da en Drabant, eller bevog-

tende Helt i Odins Slot, ligesom Benævnelsen Indrått

( 8*)



116

i forrige Titler gaves Fyrsternes Hustropper. Det kan

og forklares for udvalgte eller udsugte, ypperlige Hel-

le — og paa fleie Maailer.

4 1 . Denne Einlieriernes Forlyslelse beskrives saa-

ledes i den yngre Edda. "Ganglerc .spurgte: Hvad

"er vel Einlieriernes Tidsfordriv naar de ikke sidde til

"Bords ?
t
Har svarede : Hver Dag de ere klædte paa,

"ruste de sig, kjæmpe og dræbe hinanden. Dermed
-forslaae de Tiden. Naar det lakker ad Spisetid,

’Tide de hjem til Palladset, og sætte sig igjen ved

"Drikkebordet.” Denne Fortælling om Heltenes For-

lystelser i Valhall, synes, i Henseende til vore Forfæ-

dres Ideer om ægte krigeriske Forlystelser, at stemme

meget overeens med Xenofontis Beretning om Thracer-

nes krigerske Leege ved store Gjæstebude i hans Tid.

Den lyder saaledes : *) "Et rundeligt Gilde blev anrettet.

"Gjæsterne sade tilbords paa lovstrciete Bænke og drak

"af Bægerhorn. Efter at man havde drukket Gudernes

"Skaaler og sjunget Lovsangen, rejste de fornemste Thra-

”cer sig og dandsede til Piben, iforte deres Rustning,

"sprang af og til let i Hbjden øg fægtede med dragne

"Sværd. Tilsidst hug don ene saaledes til den anden,

"at alle meente at den Faldne var slaaet ihjel, men han
"var blot falden ved kunstigt Spilfægterie. Da brodePa-

"phlagonierne ud i hoje Skrig. Sejerherren togVaab-

"nene fra den Faldne og gik bort, i det han sang til

"
Sitalkes’s Ære — men de ovrige Thracer bare ham

"ud, som laae udstrakt paa Gulvet, endskjont intet

"ondt var vederfaret ham." Derefter opfortes andre

lignende krigeriske Skuespil og Vaabendandse, i hvilke

ogsaa Qvinderne, som vare sande Skjoldmoer, toge

*) Om (tén yngre Cyrns's Ledingstog gte Bog. Jlr. ALhcncxut
Vcipnoi. iste Bog.
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Deel. Da slige Lystfægtninger elskedes' afThracerne

ved det sorte Hav, som vist nok enten vare nær be-

slægtede med Gotberné, eller endog det samme Folk

— saa vare de vel og i Brug bos vore ældste Forfædre

i Norden. 1 det mindste synes deres Forestillinger om
Valbdlls Herligheder at vise det. Om Surimner m m.

handler jeg udforligere i Anmærkningerne til Grim

*

nersmaal.

42 . Ordet Runer (hvorom der nærmere vil hand-

les i Fot klaringen over Rune-Knpitlei) kan betyde

hemmelige Taler eller Sange, Skrift eller skrevne Sa-

ger, andre Karakterer som Hjeroglypher o. s v., samt

endelig overhoved. Hemmeligheder eller Videnskaber.

43* De garnle Nordboer antoge ni forskjellige

Verdener eller Verdensegne, ligesom Inderne o fl.

See herom Ordbogen under Verdener o. s v. i\
T
ijl-

hel betyder egentlig Skyggedud, og er uden Tvivl det

samme som JSiflheim , Taage- eller Skygge-Riget, dog
især den underste Deel deraf. Hc/s Boliger meentes

at ligge under Jorden, inden for den forgjængelige Ver-

dens Omkreds, men ved dens Undergang skulde de

Onde forflyttes derfra til de evige Plagesteder i Nifl-

heim . Saavel dette som vor mythiské Kosmograpliies

Overeensltemmelse med Grækers, Persers, Inders o. s. v.

har jeg nojero udviklet i det paabeiaabte Priislkrift.

Ellers mene nogle at det er Underverdenen eller Hel-

'vede som her siges at være af’deelt i ni Regioner, li-

gesom Virgil taler om ni Arme af Stjx o. s. v. Mær-
keligt nok vilde det da og blive, at de asiatiske Bodai-

sters Helvede ligeledes bestaaer af ni Afdelinger,

44* Om denne overnaturlige Vinter, der er en af

Forvarslerne for Verdens Undergang, siger den yngre

Edd*: ”Der kommer en Vinter kaldet Fimbulvetr (den

store, uhyre Vinter). Da fyger Snee fra alle Kanter,
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"en stærk Frost liersker og barske Vinde, hvorved So-

klens Varme tilintetgjores. Men for denne vil der

"komme tre Vintre, i hvilke hele Verden vordeV hjem-

"sogt med Krig og Blodsudgydelse o. s. v." — Herom

siger Valas Spaddom blandt andet:

"Da formorknes Solens

"Skin i Sommertiden,

"Alskens Væir biir Uvæir." —
endvidere :

"Oxetid, Sværdtid,

"Skjolde da kloves,

"Vindtid, Ulvtid,

"For end Verden falder."

Thorkelin har allerede gjort sine Læsere opmærksom-

me paa den store Lighed mellem Skjaldenes og Ovids

Skildringer af Verdens meest fordærvede og ulykkelige

Tider. Hertil kan man lægge de Stormvinde, Uvæir,

Krige o. s. v. som Asiaterne overhoved, samt især In-

der, Birmaner, Mongoler o. a. antage som Tegn for

den vderste Dag. Kun er det naturligt, at de indiske

Digtere, istedenfor Eddas Fimbulvinter substituere

deels uhyre Oversvømmelser af langvarig Regn, ledsa-

get af Storme, deels langvarig Torke, som i Østerlan-

dene medforer gyselige Elendigbeder.

45. IAv bemærker her den qvindelige eller pasfl-

ve, Livthraser den mandlige eller active Livskraft;

skjulte eller forvarede som Livets ætheriske Urstof.

Kredsjætten betegner her vistnok Verdens kredsdan-

nede Udstrækning, lians Skov, Verdenstræet Yggdra-

siil, hvis Stamme ej tilintetgjores i Jordens Under-

gang, men spirer og grbnnes paa ny efter at den uhyre

Natur-Revolution har skilt den ved Bark og Blade.

AEtberen vedligeholder Livsftoffet, og efter Verden®

Fornyelse fremavles nye Mennesker af dets ædleste
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Kræfters Forening og Udvikling. Vore forste Foræl-

dre, fremvoxte efter de nordiske Sagn, som Træer af

Jorden; det samme meentes uden Tvivl at blive Til-

fældet med den nye tilkommende Menneskeslægts

Stammeforældre
; Morgenduggen bliver altsaa saare

naturlig deres forste Næring. Osterlændingernes Mv-
ther oplyse denne meget tydelig, og vise os dens asia-

tiske Herkomst. Det Træe, hvoraf Menneskene, efter

de gamle Persers hellige boger, bleve skabte, kaldes

efter Hyrdes Beretninger, snart Askun, snart Livas

,

6om saaledes nøjagtig svare til Eddaernes Navne for

de forste Mennesker Askur og Liv, Endvidere fore-

give de ostindiske Bodsdyrkere, samt de tilgrændsende

Folk af lignende Secter, at de Væsener, som forst be-

boe den fornyede Verden efter den gamles Undergang,
leve i Forstningen af en nektaragtig Vædske, der sætter

sig, ligesom Dug/ paa Jorden; siden blive de efter-

haanden til Mennesker og leve af menneskelig Fode.
Jfr. Thorkelins Anmærkning til dette Sted om forskjel-

lige af de ældste Folks Meninger om Menneskets Op-
rindelse, samt især de af liam anforte skjonne Vers af

Ovids Forvandlingers iste Bog.

46. Efter den yngre Eddas Fortællinger opsluger

en Ulv (af Troldenes Slægt) Solen, og selve Fen ris-

Viven Guden Odin, ved hvem vor Jords Himmel vist-

nok betegnes
; ligesom Fen'ris-TJlven eller Ulven Fcnrir

ej er andet end den underjordiske Ild, med dens Ro«-

og Morke, som i den sidste Tid ventes at bryde frem

Ira Afgrundens Svælg og opsluge ej allene Jorden, men
ogsaa Himmelhvelvingen og dens skinnende Kloder.

Navnet Fenrir betyder en der er skjult i et bundlost

Dyb eller Morads, og pasler altsaa meget vel paa den

Underjordiske Ild. 'Tor” siger Eyvind Skaldaspil/er

skal Fenris-Ulven , lost af sine Lænker , hærge Men-
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”neskene$ Boliger, end en Konge, som er Hakon clen

1

"Godes Mage, beklæder lians ledige Sæde.”

1 ovrigt digtede Nordboerne om flere Ulve der

forfulgte Sol og Maane. Om den ene er der allerede

noget sagt i Tfalas Spaadom , nemlig Ma anens Op-

sluger ; om Sol-Ulvene handles der nærmere i Grim-

ncrsmaal. Disfe TrohLUIve, beder det i den yngre

Edda, avles af et Qvinde-Uhyre som boer osten for

Midgaard (Jordens Kreds) i Skoven Jdrnvid (o: Jern-

skoven), hvor forskjelltge Jættinder have deies Bopæl.

Hun foder mange Sbnner som ere Jætter (eller Trolde),

og alle i Ulveskikkelse (eller sammenlignede med graa-

dige Ulve). De værste deraf ere Skoli som forfølger

Solen, og Hate som ligeledes soger at opsluge Maa-

nen. Dette vil og lykkes dem tilsidst. Jernskoven er

vel den Luftegn, hvorfra Morket kommer over\erden

hver Aften ;
det er koldt og mdikt ligesom Jernet.

Ligesom Yggdrasils Grene betyde Luften, saa kaldes

ogsaa hiin dens Deel eller Egn en Skov , og af om-

meldte Aarsag en Jei'nskov ; denne Benævnelse kunde

og tillægges det nordostlige Ishav, især naar man vilde

læse Jårnvidi (for Jårnvidi ), da ingen Forskjel gjores

paa sligt i vor ældste Skrift; da vilde Ordet sige:

Jcrjihavct o : hvor den tilfrosne Sd er overtrukken

med en jernhaard og jernkold lsflade. Mærkeligt er

det at Bodaisterne beskrive den uhyre Bjergkjæde som,

efter deres (og vore Forfædres) Mening omgiver Ver-

den, og svarer til vort Utgard, Jætternes fornemste

Opholdslied, som bestaaende afJern. I hiin mythiske

Egn boer da den gamle uhyre Jættinde Ur - Natten

nemlig. Moder til mangfoldige Jætter i Ulveskikkelse,

Moikets graadige og skadelige Born. Det er altsaa

naturligt at de forf’dlge Lyset, og sdge at udtorre dets

Kilder. "Naar Sol og Maane formørkes, vinde de Se-
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j-er
;

skeer det for Alvor, saa at de ikke kunne skinne

mere, saa er det ude med Verden og Menneskene.

En saadan, egentlig poetisk Oprindelse, have vel de

Uhyrer, som efter de gamle Tydskeres , samt Bayrer-

nes endnu ikke udddde. Folketro — efter Inders, Ti-

betaners , Chinesers, Amerikaneres o. fl. Myther for-

folge Sol og Maane, samt soge at sluge dem ved ind-

træffende Formørkelser. Romerne synes og at have

havt samme Tro. I det mindste brugte de efter Li-

vius, Plutarch og Ovid den samme Skik som de nys-

nævnte Nationer, den nemlig, at skrige og larme ved
Bækkenklang m. m. saalænge som en Maaneformdr-
kelse varede.

Som bekjendt ere Vulkaners Udbrud ledsagede af

en forfærdelig Stdvtaage, der undertiden formdrker So-
len gandske. Da man fra Arilds Tid havde lagt Mærke
hertil, troede man at en naturlig Sol- eller Maanefor-
kelse opstod paa samme Maadc, eftersom man iagttog

lignende Phænomener derved, — og at den bebudede
en rædsom Jordbrand, der maaskee kunde volde Ver-
dens Undergang, og som mentes — især paa Grund
a f præstelige Digteres Fictioner — at foraarsages af et

græsfeligt Uhyre der sprudede Flammer, hvis Rog
formbrkede Sol og Himmel , men skulde siden opsluge
eller fortære dem og den hele Verden.

47- Her menes den nye Verdens unge Sol

,

der

siges at være en Datter af den forrige. Hvad Udtryk-
ket rida (nu egeutlig at ride) angaaer, saa bruges det

°g om Soleu i -et af Bergmann oversat mongolsk - kal-

mukkisk Heltedigt. ”Paa den sydostlige Himmel op-

.loftede Solen sig , ridende paa Regnbuen, og hol-

dende Maanen foran sig. Da de ankom i Schampalar
Riget oplystes der den dunkle Skumring. 1 '
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Thorkelin har anmærket ved Ordene: Guderne

doe (eller falde

)

at Stoikerne, efter Seheca, spaaede

om Himlens og Verdens Fald, samt Gudernes Ddd.

Disfe Sætninger antages og af Inderne. "Jorden og

Havet, selv Guderne forgaae" saa lyder et af deres

liellige Sprog.*) Dog antage de, at Livets Urstof ul-

mer, som en umærkelig Gnist, i Universets Ruiner,

og udvikler sig paa ny til en klar Flamme, hvis vel-

gjorende Straaler fornye og igjen oplive det Hele.

/,8. Foruden de i Varianterne anmærkede for-

skj elli ge Oversættelser, som dette Sted kan modtage,

kunde lida mar forklares- ved Folkenes eller Menne-
* >

skenes Hav, og Sporgsmaalet da komme til at lyde

saaledes:

Hvilke ere de Aloer

Som over Folkenes Hav

Meget vidende fare?

Vist er det vel at de tre store Norner menes ved disfe

Moer; Folkenes Hav skulde da være Tiden, som det,

hvori de leve og forgaae; ellers er den og tit bleven

sammenlignet med et Hav af Digterne. Oversætter

man end :

Som over Havet svæve,

saa kan der derved alluderes dels til det samme alle-

goriske Billede, dels til det mythiske Hat eller So,

hvori eller hvorved Nornerne opholdt sig efter Ed-

daerne.

ztø. Mogfarasis er et saare dunkelt og ellers ulibrt

Ord. Det synes at komme af MCgr, Son, Slægtning,

Mand (hvoraf Meygja, Mcy, Mo, Qvinde er Fæmini-

net) samt af prd, Stadighed m. m. (hvoraf pras, be-

standig Trætte) — og at betegne enten hele Menne-

*) Asiatic Researchcs VII. 244*
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skeslægten i dens fortlbbende Forplantelse, eller og
dens Vedligeholdelse eller Bevarelse. Ved Ordenes
Omsættel se, og den deraf fblgende Oveisættelte, anta-

ger jeg denne Læsemaade: prior mogprasts meja
falla jfir piodar porp — eller:

J
) riår mcya falla

jfir mogp rasis piodar porp. Det ubekjen Ite Ord
udelader jeg i Oversættelsen, skjont de rimelige Gis-

ninger om dets Betydning bidrage til dens stdrre Ty-
delighed. Hamingia er ellers hos de gamle det sam-

me som Norn, en Skjæbnens Gudinde, qvindelig Ge-
nius, som mentes at folgc ethvert Menneske, og enten

bevogte det som Skytsaand, eller soge at styrte det i

Ulykke. Nu
,

betyder 'Hamingia Skjæhne , og især

Lykke, men O-hamingia Ulykke. De tre fornemste

Norner Urde, T
r
erånde og Skuld (Fortid

, Nutid og
Eftertid) kaldtes især Mejrar eller Moer — f. Ex i Va-
las Spaadom. Paa dem pasfe disfe to Stropher fuld-

kommen
, da de vare Skjæbnens Herskerinder, og be-

styrede alle Verdeners Indbyggeres Skjæbne. Selve

Guderne maatte adlyde dem og give efter for deu
strænge Nodvendighed. Hermed stemme Grækernes
og de fleste Asiaters Sætninger overeens. At Nornerne
(efter vor Digter) fodes eller opfodes blandt Jæt-

terne (ligesom Vala, deres Præstinde, udtrykker sig i

sit eller Urdes Navn) vil vel sige saa meget, at ide, li-

gesom Ymer og Jætterne, vare til forend ^ja-Guderne«

Endelig bor jeg ikke undlade at anmærke, at der-

som man, med Sandvig, vil læse piodar som pidddr,

kan man folge denne Omskrivning
:
pridr pidddr fal-

orp mogprasis mcya. Da Meningen bliver :

”Tre store Elve falde over (eller gjennem) de Moers

"Boliger, som opholde Menneskeslægten. Disfe Mder”
o. s. v. Da maatte man antage, at Digteren skildrer

Fortid, Nutid og Eftertid som tre uhyre Elve, der
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alle liave sit Udspring fra Tidens eller AEtherens Væld

(Urdes Kilde i Edda) og falde derfra i Evighedens .

Hav.

50. Surturs Brand er den, hvori den nærværende » f

Verden skulde forgaae, efter de eddiske Myther. For

har jeg bemærker, at Surtur betyder den overste Gud
og egentlige Alfader, der odelægger den fordærvede

Verden, for at fornye og forbedre -den. Saaledes handle
|

ogsaa Persernes Ormuzd {ved Gurzschcr) Indernes

Rudder eller Visnu, Bodadyrkernes Dammada o. s. v.

Det vilde blive altfor vidtloftigt, at vise her hvorledes

Navnene og Begreberne Surtur, Muspell o. s. v. ere

af reen asiatisk Oprindelse. Jeg forbeholder mig det

til en bedre Lejlighed. Thorkelin har viist af So-

phocles, Sencca og Lucan hvorledes Græker og Ro-

mere an toge en saadan Verdensbrand. Mærkeligt er

det at Stoikernes Troe : at den skulde gaae tit for sig,

og Verdenerne igjen fornyes til Evighed, stemmer paa

det nojeste overeens med de osterlandske Soldyrke-
res hellige Boger. Disfe samme Meninger synes ej

heller at have været fremmede for vore Forfædre.

51. Vidar betyder Sejervinder (Victor

)

ligesom

Navnet paa Indernes store Guddom Visnu. Om ham.

siger ellers den yngre Edda : "Vidar heder og den

"tause Asa, som har en meget tyk Sko, og er den
"stærkeste næst efter Thor. Af ham have Guderne
"Hjelp i mange farlige Begivenheder." I Beskrivelsen

over den sidste Kamp lieder det om ham : "Ulven op- 1

"sluger Odin , hvilket bliver lians Dbd. Strax paa
|

"Stand vender Vidar sig mod Ulven, og sætter sin ene
‘

'"Fod (med den tykke Sko) i hans Undermund. Med
"Haanden griber Vidar i Overkjæften og rivet Gabet

j

"ud. Saaledes omkommer Ulven." Jeg har udeladt

et i Texten iudflikket, skjont vistnok ældgammelt Ara-

•

' ^
.

•* € t . , ^ ^ 9 1

%

\
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mestue-Eventyr, angaaende visfe Læderstrimler , som
fordum plejede at bortskjæres Ira Skoene, hvorpaa der

hele Tiden samledes til Vidars tykke Sko, og hvorfor

man ikke maatte forsbmme, saaledes at borttage slige

Lapper. Derimod have andre hedenske Beretninger

sagt, at hin Vidars tykke Sko bestod af Jern eller

Staal, og derfor kaldes han i Skalda: Jernskoetis Ejer.

Ved noje at undersoge Eddaernes, Skaldas og Thors

-

drapas Beretninger om Vidar, har jeg udfundet, at

Bastholm ikke har saa meget ureti at antage, at denne
Gud er et Sindbillede paa Stormen, dog kun forsaa-

vidt han betegner den heftigste Orkanart i Naturen.

Min Mening er: at man ved ham ikke har tænkt sig

»<len almindelige Blæst, især da Hræsvelg, Kaur, Njord,

Skade o. fl. ere mythiske Væsener som have med den

at gjdre — men vel det Meteor som de gamle Ægyp-
ter, Græker og Romere kjendte under Navnet Typhon,
der ellers egentlig tilborte en mægtig Dæmon eller

Naturgud. Det beskrives saaledes i vor Saxtorphs

Electricitets-Lære

:

”Det Meteor, som paa Soen forer

”Navn af Skyepumpe, Vandtap, Vandhose, Typhon

,

”og, naar det viser sig paa Landet, kaldes Væirstotte

"eller Skyehvirvel , bestaaer i en Stolte, sædvanlig i

"Skikkelse af en omvendt Kegle, sjeldnere som en ret

-

"vendt, hvilken nedlader sig med Bulder fra cn Skye

"i Haver, bevæger sig fra et Sted til et andet, omdre-

"jer sig i en Hvirvel og odelægger de Skibe som den

"stoder paa, eller, dersom den forlader Soen, kaster

"H use omkuld , oplofter og borttager Jord, Planter og

"Træer livor den farer over Jorden. Undertiden be-

"staaer den ganske af Vand og er gjennemsigtig ; som
"oftest er den huul og omgivet med mange smaae

"Vandstraaler, som gjore den uigjennemsigtig. Den
”har ofte en Storrelse af 50 Fod i Gjennemsnit. Dens
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"Varighed er ubestemt. Ofte! sees den at forsvinde

"som et Lyn.” Andre Forfattere berette, at dette Me-
teor deels foraarsager ubyre Oversvommelser, deels ud-

torrer Damme og Aaer, oprykker de storste Træer med
Rod o. s. v. , hvilket alt skeer med forfærdeligt Brag

og Bulder, ligesom naar mange Vogne kjore i flyvende

Fart over -en Steenbroe, alle paa een Gang. Deles

beretter at det engang har optaget af Havet ved Fær-

oerne nogle Læster Sild og opslængt dem paa et Fjeld

af 200 Favne9 Hbjde. I de sidstafvigte Aar har det

viist sig temmelig hyppig i Danmark og Europas ov-

ri-ge Lande, med en lignende forunderlig Styrke. Det

der saaes i Ruddinge, kort fra Viborg i Junii i8*8#

og ellers rasede skrækkelig paa Soen, beskrives som

rædsom skjbnt, langsom svævende nær Jorden hen
• •

mod Osten, beegsort, som en opreist Stotte, der i

snegleformig Bevægelse immer trak fra en lavere Skye

op i en hdjere, og efterlod sig, i det den forsvandt,

efter at man i flere Minuter havde betragtet den, mange
slangelignende Former, som dog snart adspredtes.

Mange og store Hagel faldt ned, og en 'skrækkelig Su-

sen hortes i det den pasferede forbi. Hist og her i

Nærheden tordnede det tillige. De Gamle, der besjæ-

lede alle Naturkræfter , f. Ex. Tordenen, havde fuldt

6a a stor Aarsag til at lade Væirstolteh eller Typhon
vederfares denne Ære, da dens Bevægelser og Phoe-

nomener ofte ere hoj.st forunderlige, og synes at robe

etslags Overlæg af den styrende Aand. Jeg vil anfore

et Par Exempler : Den 8de August samme Aar (nemlig

18 * 8 ) blev Landsbyen Wasbeck ved Neumunster i det

Holsteenske truffet af en Skyepumpe, som hvirvlede

sig fra Tordenskyen ned over Byen og udbredte Øde-

læggelse til alle Sider. De stbrste Træer bleve over-

brækkede eller oprykkede med Rod og alt. Uvæiret
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varede i g Minuter. Alle Huse, som Væirsidtton be-

rorte, bleve enten aldeles nedstyrtede, deller berovode

deres Tage. Forunderligt var det at ingen Ildebrand

opkom herved, at ingen af Beboerne kom af Dage, ja

ikke engang blev beskadiget paa nogen Maade. En
Kone som vilde tage et eensomt gaaende Barn ind til

sig i Hytten, blev, tilligemed Barnet, kastet imod et

Træe, Træet styrtede snart efter og skjdd dog Konen
kun sagte ned i en Fordybning, saa at bun ikke kunde

beskadiges ved dets Fald. Stormen rev Barnet fra

hende og kastede der, ro Fod langt, hen paa en Bunke
Halm. Da Uvæiret var forbi krob baade Kone og Barn

ubeskadigede
|
frem igjen. To Heste bleve ligeledes

grebne afHvirvelen og loftede op, drejede nogle Gange
omkring, inen kom ubeskadigede til Jorden igjen. En
Hyrde fortæller, at Skyepumpen kom mod ham som en
brolende Love. men omtrent 20 Skridt fra hsxn hævede
den sig og forsvandt. Her troe vi, og det med rette,

at ojne Forsynets besynderlige Styrelse, hvorved den

ojensynlig overhængende Ulykke afvendtes fra saa man-
ge, der truedes med Undergang — men vore Oldefæ-
dre havde meent i et saadant Tilfælde, at Guden Vi-
dar enten var bleven vreed paa dem og vilde give dem
en alvorlig Paamindelse, eller at han her stædtesiKamp
mod Jælter eller Trolde — men at han i alle Tilfælde

havde aabenbare viist 6in Skaansel mod Menneskers

Liv, og derved tillige sin vise og kraftige Beskjærrnelse.

» Al en noget forskjellig Art er den Begivenhed, der gik

for sig Aaret forhen C 1 8 1 7) paa et Sted i Kongeriget

Neapel. Ved klar Luft nedsænkede en kegleformig

Skyestotte sig ved en Brbnd, nogle Fruentimmer, som
just stod og vaskede her, lobe forskrækkede bort. Skyen
drog alt Vandet af Brbnden op med sig, rev det ved

samme liggende Linned ligeledes op i Luften og hvirv-
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lede sig dermed til et flere Mile bortliggende Sted,

hvorfra den, inden en Times Forlob, kom tilbage til

Bronden og lod næsten alle de medtagne Stykker igjen

falde. Nogle af dem vare ganske forbrændte, andre

saae ud som om de vare gjennemborede af Kanonkug-.

ler. Ingen kan nægte at denne Hændelse var hojst

besynderlig; var den skeet i den hedenske Tid, er der

ikke mindste Tvivl om, at man jo havde troet at en af

Guderne Typhon eller Vidar , havde villet skræmme
Qvinderne og moeret sig selv ved et saadant Indfald.

En saadan Naturkraft, eller den Guddom der

meentes at styre den, have vore Oldefædre og troet

være i Stand til at slukke Verdensbranden eller klove

Fenris-Ulvcns Gab , som det heder i Diglersproget.

Vi ville betragte hvorledes Meteorets Beskrivelse giver

Anledning til det allegoriske Billede. Vidar tillægges

kun en Skoe, men den er afJern og giver Foden uhyre

Krak — ligesom Tjphon eller Væirslotten kun viser

sig paa et Been, der ikke er mindre stærkt, og det er

vel derfor at den kaldes Vandhose. Vist er det, at

Forfædrene kunde sige om dette Meteor, personificeret

som Asaguden Vidar

,

at det var det stærkeste af alle

Naturguddomme, næst efter Thor , den himmelske

Tordner. Vil man (med Nogle) antage at Vidar be-

tyder en som skover eller fælder Træer , saa pasfer

ogsaa.denne Benævnelse meget vel paa en Naturkraft,

som oprykker Træer med Roden. Det eneste af Bety-
# «

denlied der kunde indvendes mod denne Forklaring er

vel Vidars Epithet : den iause Gud. Jeg troer deri-

mod at dette Tilnavn bestyrker min Sætning, da Phæ-
nomenet er sjeldent og altsaa sædvanligviis taust, —
ligesom en Physiker bemærker: ”at det beste ved det

”er: at dets rædsomme Tilsyneladelse kun er sjelden.,

”og varer som oftest meget kort.”
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Rammet tillader 09 ikke lier at udvikle Vidars i

det hedenske Digt Thorsdrapa indeholdte mærkelige

Skildring. Derimod bliver det os mærkværdigt, at Vi-

dar, der saaledes betyder den heftigste Orkanart i Na-
turen, her siges at gjenopbygge Gudernes Boliger efter

Verdens Undergang — og at de asiatiske Bodaisters

kosmogoniske Myther beskrive' den fornyede Verdens

Frembringelse, som foraarsaget ved en rasende Orkan,

der sammenhvirvler de Vand-Atomer, hvoraf Jorden og

dens Omgivelser igjen blive til og naae sin forrige

Skikkelse.

Vidar betragtedes og som en af de tolv Maaneds-

guder, ligesom ogsaa Lysguden Vale — men herom
henviser jeg til Foi klaringen over Grim Tiersmaal.

Mode (den Modige) og Magne (den Stærke) vare

begge San ner af Tord en guden Thor, og betyde vel

hans formeemlige vigtigste Egenskaber. Disfe skulde,

naar Thor var falden i den heftige Tvekamp mod
Midga ards/langen eller det rasende Verdenshav, be-

holde Tordenkilen Miolner og gjore Ende paa Striden

mod Guderne*: og Verdens Fiender.

52-53. Betydningen af Uhyret Fenris-TJtven og

Guden Vidar , samt deres Kamp, har jeg udviklet i

Anmærkningerne til de næstforegaaende Stropher. Al-

dafadir kan betyde 1) Sekiers eller Tiders og 2) Men-

neskenes eller alle Fodtes Fader. Som Himmelgud var

Odin 1) Tidens Ophav, 2) Guders og Menneskers

Stamfader. Egentlig kaldes Ulvens Gab i Originalen

koldt, men den latinske Oversætter har rigtig anmær-

ket, at dette Udtryk i vort gamle Sprog, ofte bruges om
alt hvad der er fiendsk eller skadeligt.

54-55. Det, som Odin hviskede sin afdode Son

Faldur i Oret, kunde ingen Andre hore, og det var

altsaa den bedstforvarede Hemmelighed for Alle, und-

(9)
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tagen liam selv. Af dette Spbrgsmaal, som Vafthrud-

ner ikke kan besvare, mærker han at det er Odi/i,

som har furt ham i Fristelse, og vundet Væddemaalet,

der gjaldt om Jættens Hoved. Det selvsamme Spdrgs-

maal fremsatte Odin , under Navn af Geslur Blinde

for Kong Hcidrik (i HcrvararSaga) uden at han kunde

besvare det rigtig. Ved denne hemmelige Tale, maa-

skee lienhurende til den oldnordiske Religions vigtigste

Mysterier, have Digterne vel tænkt sig en Spaadom om
Baldurs Opstandelse i den nye Himmel eller den gjen-

Kidte Verden, hvorom de Brudstykker, som vi endnu

have af Valas Spaadom, give os Underretning. Det
er meget at formode, at dersom vi havde det samme
Digt hcelt, vilde vi og være overbeviste om at alle Gu-
derne skulde da leve op paa nye efter Forfædrenes

Meninger, der i ovrigt stemmede saa noje overeens

med Indernes (især Bodaisternes) , Persernes, de stoi-

ske Philosophers og Tusindaarsrigets kristne Forfægte-

res m. fl. Troe om Verdens Undergang og Fornvelse.

Valas Spaadom synes at mene alle Aserne, naar hun
synger om deres nye Sammenkomst og Raadsforsam-
ling paa Idas Slette. Ellers berette Eddaerne udtryk-

kelig: at Vidar og 7 'ale , Mode og Magne skulle

overleve Gudernes Fald og beboe den nye Himmel,
samt at Baldur og hans Banemand H6dcr skulde kom-
me paa ny til Live og leve der tilsammen. Bæner,
samt tvende Brodres unævnte Sonner skulde da og be-

boe det vide Vindheim o : Vindens, eller Vanernes
Verden, Skyduften nemlig.







Indledning.

fjrrimnersmdl eller Grilimers Sang er det an-

det Digt i Kommisfionens Udgave af Sæmunds

Edda. Foran det findes en prosaisk Lidledning

indeholdende en Fortælling om den Begiven-

• hed , hvorpaa selve Digtet skal være grunder,

men man har Aarsag til at formode, at den er

yngre end det og knyttet til det i senere Tider*

Dog er der neppe nogen Tvivl om at Fortæl-

lingen er oprindelig hedensk, men efterhaan-

den forandret og maaskee heelt omarbejdet i den

Tid, da Kristendommen blev indfort i Island.

Muelig har denne Periode bidraget til, at Odins

og Friggas Daad er i den skildret med saa morke

Farver—r Geirrod var ellers Navnet paa en mæg-

tig Jætte der forekommer hos Saxo og i den

yngre Edda.

Unægteligt er det at Odins Fortællinger i

denne Sang indeholde mystiske Naturskildrin-

ger; vil man antage at Fortællingens Indklæd-

ning sigter til samme Maal, bliver den en My-

the af samme Art som den om Adonis’s Dod,

Hercules'

s

Lidelser og Heltegjerniriger, Odins
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Eventyr hos Gunlod

,

(fortalt i en Afdeling af

Havaniaal , og forklaret i min lille Afhand-

ling om Digterdrikken)
, samt andre Fabler af

samme Art, der sigte til Vintersolens farlige

Tog til Dybets Egne, men Morkhedens derved

udrettede Undergang og Lysets Sejer. Vil Man
see den hele Indklædning fra denne Synspunkt,

bliver Geirrod her Dybets og Vinterens Herre,

Odi/i derimod Himlens, Lysets og Varmens,
men Geirrods Son s4gnar , der qvæger den li-

dende Odin, den unge frembrydende Vaar,

hvem Herredommet gives af Himlen, i Sommer-
tiden, over den svundne Vinters Puge. Denne
Konjektur bliver rimelig derved, at snart det

halve Antal af de i denne Deel af Edda inde-

holdte Digte synes at handle om Kampen mellem

Lys og Morke eller mellem Vinter og Sommer.
Vist er det derimod at Odin i denne Sang

skildrer Himmelen, dens 2 tle Hovedafdelinger,

AEther og Aer, og de 12 himmelske Huse eller

Gudeboliger, som efter min Mening betegne

Zodiaken eller Dyrekredsen
, hvis Afdelinger

••

ogsaa i Østerlandene kaldes Solens 12 Huse,

forevStilie ved de '12 Palladser i Ægypternes be-

rdmte Labyrinth. Mange ville vel mene at slige

Forestillinger ikke kunde pasfe til vore hedenske

Forfædres Aandskultur. Jeg troer derfor at

burde udvikle Grundene for min Mening nojere.

Jeg vil benytte mig af Meiners-s Ord for at

fremstille Stjernedyikelsens Oprindelse: ”For-
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end Mennesket lærte den eneste sande Gud at

kjende, kunde det, som det synes, i de ældste

Tider, ikke ansee noget Væsen liojere end Solen
%

og de oyrige Stjerner. Vare end de forste

blandt vor Slægt ikke i Stand til at fatte Stjer-

nernes Storrelse og regelmæsfige Bevægelser,

skulde man dog troe, at de kun behovede at
••

aabne deres Ojne, for at blive de skinnende Him-

mellegemers overordentlige og overmenneske-

lige Kræfter vaer. Sol, Maane og Stjerner van-

drede i umaaleligt Fjærne over de Dodeliges

Hoved, uden at den Gang eller Orden, hvori

de opstege eller forsvandt, blev nogensinde

forrykket. Solen lyste om Dagen og Maanen
om Natten. Hvorlangt de end vare bortfjærnede,

frembragte Sol og Maane mangfoldige og umis-

kjendelige Virkninger, ikke allene.paa Menne-
sker og Dyr, men ogsaa paa Jordens Væxter,

ja selv blandt livloseTing. Eftersom de nærme-
des eller bortgik, hævedes eller fordybedes Ver-
denshavet, hendode eller oplivedes Naturen. Ef-

ter deres Gang forandredes og afvexlede Dagens
og Aarets Tider, med Veirliget og Air, hvorpaa

Hede eller Kulde, Torke eller Væde, Storme
eller Stille have Indflydelse. Fiskeres, Jægeres

og Agerdyrkeres Næring og Bjæring beroede
paa de himmelske Legemers Gang og Virknin-

ger. Hvorledes var det rnueligt
, maatte man

udraabe, at ikke alle Jordens Folk, hvem den
eneste sande Gud endnu var ubekjendt, bojede
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deres Knæer og Hoveder for Solen , Maanen
og Himlens ovrige Hær i”

Vel nægter Meiners at de raaeste oprinde-

lig vilde Naturfolk vare Stjernedyrkere, men
troer at en vis Grad af Kultur udfordredes til

disfes Troe, Mod denne Nægtelse kunde man
opstille flere vægtige Grunde, om man end for-

kaster Dupiiis, i hans store Værk over alle Re-

ligioners Oprindelse udviklede Paastand , at

den næsten allene maa soges i Himmelens, Luf-,

tens og Himmellegemernes Betragtning og For-

gudelse. Idetmindste bevidner den gamle ær-

værdige Plato (i KratyLos) at de forste Græker

tilbade kun som Guder: Sol, Maane og Stjerner,

Himmel ogJord, samt at de allerfleste barbariske

Folk havde den selvsamme Tro. Herodots Be-

retninger om Skytherne o. IL stemme overeens

hermed. Feticismen er vist nok ikke i. Almin-

delighed saa foragtelig og dum som Meiners

beskriver den. Saalcdes var f. Ex. Hedninger-

nes tit yttrede hoje Agtelse for Træer og Klip-

per oprindelig grundet paa den Egenskab, at

Træ og Stene frembringe Ild, saa at de deels

troede deraf, at noget himmelsk eller guddom-

meligt var skjult i dem, og deels antoge dem
for Solens eller Gudernes Symboler, ’’Det er

vel lige saa uretfærdigt — ”siger Merkel” — at

paastaae, at Ægypterne tilbade for Alvor Oxer,

Loghoveder o. s v., eller at Negerne holde de-

res Fetischer for virkelige Guder, som at paa-
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staae om Grækerne: at de mente Tordenen kom
fra den Statue af Jupiter , som de bestilte hos

Billedhuggeren
,

eller at Katholikerue ansee

deres Helgeners Reliqvier og Flitterstads for

deres Skjæbnes Ledere. Nej! overalt gjaldt

Rnæbojningen det Væsen hvorom man blev er-

indret ved slige Ting, eller til hvem de vare

indviede” o. s. v.

Hvorom alting er, vare Nordboerne i den

Tid Asatroen herskede hos dem, langt fra ikke

at regne blandt de raaeste Folk. Græker og

Romere, der ansaae alle andre Folk for Barba-

rer og, uden Tvivl, som oftest have gjort Germa-

ner og Gelter Uret i deres Skildringer, ansaae

Skandinaverne,, allerede i Pytheas's og Tacitus's

Tider, for at have storre Dannelse end de be-

nævnte Folk — og det er derfor meget sandsyn«

ligt, at vore Forfædre have for indfort eller mod-
taget asiatisk Kultur, end den storste Deel af

Germanerne, der dog tilbade Himmel, Sol og

Maane, samt at de have, deels ved Folkevandrin-

ger osten fra, deels ved Handlendes Mellemfart

havt en idelig Forbindelse , over Ostersoen og

videre frem til Lands over det nuværende Rus-

land, med de kaukasiske Egne, som igjen havde

umiddelbart Samqvem med Persien, samt det

garnle Kaukasus og de til denne Bjergstrækning

grændsende indiske Lande.

Det er almindelig bekjendt at Himmelens
og Himmellegemernes Dyrkelse har fra uminde-
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ligé Tider hersket i Asien. Bibelen og de ovrige

ældste Skrifter bevidne dette paa utallige Ste-

der. — Især hærskede Sabæismen hos Chaldæer,

Araber, Inder, Perser, Ægypter o. s. v. De-

tydeligste Kjendetegn paa dens almindelige Ud-

bredelse overden gamle Verden er Ugedagenes

Indvielse til visfe Planeter eller Himmelguder,

som endnu er kjendelig i deres Benævnelser

næsten i det hele Europa. Romerne gave Uge-

dagene, og tildeels Planeterne Navne efter

Sol , Maane og andre Guddomme, nemlig

Mars, Mercurius , Jupiter , Venus og Satur-

nus. Disfe Navne have forplantet sig til de

nyere europæiske Sprog, som nedstamme fra

det latinske, især det italienske, franske, 'pjuske

o. s. v. De gothisk-germaniske Folkeslag gave

ligeledes de forste Ugedage Navne efter Sol og

Maane, men i det mindste de fleste ovrige Dage
efter andre Guder, hvilke de bekjendte Plane-

ter tillige skyldte deres Navne. Ligesom Son-

dag hos vore Forfædre betydede Solens Dag
og Mandag Maanens Dag, saaledes opkaldte de

og Tirsdagen efter Guden Tir (skrevet Tyr)

og Planeten Mars, Onsdagen eller Guden Odin

og Planeten Mercur , Torsdagen efter Guden
Thor og Planeten Jupiter, Fredagen efter Gud-

inden Freja (maaskee ogsaa Guden Frey) samt

Planeten Venus
; Endelig kan man formode at

Loverdagen oprindelig er bleven opkaldt efter

Guden Lohe eller Loge og Planeten Saturn .
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Alle de ovrige hedenske Gudenavne beholde

Ugedagene endnu i de tre nordiske Kongeriger,

ligesaavel som og tildels i Tydskland, Nederlan-

dene og Storbritannien — men ilsland bleve de

allerede afskaffede ved en Lov i Aaret 1107,

for at udrydde de hedenske Guders Navne,

Erindring og Dyrkelse, hvorimod Dagene til-

deels betegnes ved Tal ; det samme er Tilfæl-

det bleven blandt Portugiserne, den græske

Troes Bekjendere o. il. Jeg har sammenlignet

Ugedagenes og Planeternes Navne hos de nor-

disk-tydske eller gothisk-germaniske Folk, med
de som brugtes eller bruges endnu af Inderne

••

og andre Østerlændinge, og troer at kunne be-

vise : at samtlige disfe Hovedfolks Benævnelser

derfor ere udrundne af en og samme Kilde,

samt langt nærmere beslægtede med hinanden,

end hver for sig med de latinske. Den hele

Beviisforelse , saavel for Planetgudernes Dyr-

kelse her i Norden, som for dens Oprindelse,

vilde blive her for vidtloftig, og jeg maae der-

for forbeholde mi^ den til en bedre Lejlighed.

Det kan ikke ansees for utroligt, at vore

Forfædre, som saaledes havde antaget Ugeda-

genes Inddeling, og Benævnelser efter 'Plane-

terne, og som idelig fore paa det vilde Hav,

endog til detfjærne da ellers ukjendte America,

hvorved den nojeste Kundskab om Stjernerne,

samt Solens og Maanens Lob, var dem hojst

nodvendig, ogsaa kjendte Zodiaken eller Dyre-
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kredsen, eller de 12 Himmeltegn hvorigjennem

Solen synes at gaae Anret omkring, og som lig-

ge til Grund for dets Inddeling i 12 Maaneder.

Denne Opfindelse er ældgammel og ned-

stammer uden Tvivl fra Orienten. Herodat

siger at. Ægypterne have opfundet Aarets Ind-

deling i 12 lige Dele. Enhver Maaned gjorde

de til 30 Dage, og ved Aarets Ende fojede de

5 Dage til. Denne Opdagelse havde de Stjer-

nerne at takke. Ægypterne dyrkede og de lz

store Guder. De helligede endog enhver Dag til

visfe Guder. Diodor fra Sicilien bevidner at

Chaldæerne ærte de samme 12 store Guder,

samt at de helligede enhver af dem en Maaned

og et Tegn af Dyrekredsen. Til dem indviede

vel og Alexander (efter samme Forfatters Be-

retning) de 12 Altere ved Floden Indus , sand-

synligvis i Overeensftemmelse med Indernes

Religions - Begreber. Endnu tilegne Inderne

enhver af de tolv Maaneder til en vis Guddom.

Egentlig ere disfe Maanedsgnder Personifikatio-

ner af Solen selv, efter dens Virkning og Egen-

skaber i disfe Aarets forskjellige Tider. Ogsaa
' Romerne havde deres tolv store Maanedsgud-

domme, som kaldtes Hil consentes o : de eenige .

eller overeensftemmende Guder.
• j

Paa samme Maade have de ældre Perser

ligesom deres Efterkommere Geberne gjore

endnu, inddeelt Zodiaken i 12 Tegn, og helliget

ethvert af dem, tillige ued den Maaned som
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det betegnede, til en vis Guddom. De inddele

Aaret ligesom de gamle AEgypter. Alt dette

sees tydelig af Zejidavesta og Bundéhescfi

;

Maanederne bære endnu hos Perserne overbo*

véd de dem for tillagte mythiske Navne. Scali

-

g^r har Tiist, at foruden disfe nysnævnte Folk

have ogsaa Syrer, Hebræer og andre østerland-

ske Nationer fra Arildslid fulgt denne Maade, i

det mindste i Henseende til 12 Maaneder paa 30

Dage, skjondt de kunne havebaaret sigforskiel-

lig ad med Indskydelsen af de overflødige Dage.

Nok er det at Dyrekredsens Inddeling er hos

dem lagt til Grund, og foiges endnu (dog med
nogen Afvigelse i Tegnenes Afbildning) af Chi-

nesere, Siamesere, Japanesere, Inder, Araber

o. a. Allé disfe Folk regne ligesom vi, at Zo-

diaken bestaaer af 360 Grader, hvoraf 30 gaae

paa hver Maaned, og svare saaledes til Dag og

Nat eller en naturlig Dag i Tidsregningen.

Ogsaa de beromte Gother udenfor Skan-

dinavien kjendte, fra Arildstid af, Zodiakens Ind-

deling i 12 Tegn og Planeternes Gang gjennem

dem, samt havde flittig lagt Mærke til Solens,

Maanens og Himmellegemernes Lob og Maa-

nens Forandringer, hvilket alt Diceneus
, deres

forste Lovgiver efter Jornandess Beretning,

lærte dem, og herskede ved sin Viisdom selv

over Kongerne. Det var og ham som lærte de-

fes viseste Mænd Theologie (uden Tvivl forbun-

den med Astronomien), opforte Templer, stif-
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tede en Præsteorden og adskilte den fra det

ovrige Folk.

Selv var han (ligesom de nordiske Asers

Fyrste) baade Konge og Ypperstepræst. Fra

disfe vore Frænders astronomiske og kronolo-

giske Kundskaber er Overgangen saare natur-

lig til de skandinaviske Gother.

Det er bekjendt, at de kristne Europæere

have bestandig i Grunden fulgt en anden Udreg-

ning afAaret, end den som jeg har viist var bru-
> «

gelig hos de ældste Ægypter og Perser. Maa-

nederne blive, i Folge den julianske og gre-

gorianske Kalender, ulige , og ingen Epacter

eller Skuddage lagte til Aaret ved dets Ende,

hvorimod de indskyde adskillige Dage for at

forvandle Maaneaaret til Solaar.

Hiin ægyptiske Aarsregning antoges fbrst

i den franske Pievolutionstid af Demagogerne,

for at udslette ethvert Spor af den vedtagne

kristelige Kalender, da hines Deccuier forvand-

ledes til Decader , og Epacterne helligholdtes

ved Aarets Udgang paa ægyptisk og persisk

Maade. Derimod er det historisk beviist, at de

hedenske Islændere og deres nykristnede Efter-

kommere have fulgt den samme Methode i Aar

rets Udregning, Derfor have vi et klart Vidnes-

byrd af den ældste Sagaskriver vi kjende, Are
den fr.ode eller lærde. Stedet findes i hanssaa-

kaldte Schedæ (hvoraf man har forskjellige Ud-

gaver) og tillige. i endte Doctor-
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Disputais, efter et Pergaments Haandskrift paa
det store kongelige Bibliothek. I dansk Over-
sættelse lyder det saaledes: ”De viseste Mænd
”paa Island regnede paa 2de Halvaar 364 Dage,
det blive 52 Uger, men i2Maaneder liver paa

”
3° Nælier, samt endvidere 4 Dage. De lagde

”dog Mærke til af Solens Gang, at den bestemte

iorste Sommerdag indfaldt næste Foraar tidli-

’gere end den burde, men ingen kunde under-

rette dem om at der var en Dag mere i Anret

”end der var Uger til.” Dette ere sdres egne

Ord, og fremdeles, melder,han, hvorledes Islæn-

deren Thorstein Sun foreslog paa Landets al-

mindelige Ting : at hver y
dc Sommer skulde

Lpacterne udgjore 7 Dage. . Om delte Forslag

raadslog Thorkild Maane (maaskee kaldet saa- ,

ledes af hans astronomiske Studium) og andre

vise Mænd , hvorefter der blev givet en Lov,

hvori det vel vedtoges at hvert Aar régelmæslig

burde udgjore 565 Dage, inen et Skudaar een

Kere o. s. v. ; den befalede alligevel, at et bor-

gerligt Aar i Island skulde fremdeles, ligesom

til den Tid, udgjore 364 Dage, dog saaledes

at hvert 6te eller 7
de Aar efter de indtræffende

Skudaars Beskaffenhed skulde faae et Tillæg af

en heel Uge.

Denne Udregnings Overeensftemmelse med
Grundlægget til den julianske Kalender, skjondt

den er indklædt i en anden Form, er nojagtig

viist og udviklet' af Jonas Garn i en Afhandling
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om de hedenske Islænderes Soleaar bag ved den

Kjobenhavnske Udgave af Are Frodes Schedce.

Flere Lærde have anmærket at den af

Thorstein Surt foreslagne Forandring var i

Grunden den samme som den, hvorved den

ægyptiske Philosoph Sosigenes

,

45 Aar for

Christi Fodsel, især forbedrede den romerske

Kalender, efter Julius Ccesars Anmodning,

hvorfor den da udfundne forbedrede Tidsreg-

ning bærer Navn af den julianske. Allerede

Herodot beklagede sig over at Grækernes Aars-

Jnddeling, der formodentlig kun grundedes

paa Ugemaaneder, hvorved der maatte indflik-

kes en Maaned hverti tredie Aar, var Jangt ufuld-

komnere end den ægyptiske, og denne stem-

mede dog overeens med de hedenske Islænderes

paa een Dag nær , indtil den erstattedes ved

Tkorstein Surts eller ThorkildMaanes Reform

— formodentlig mellem Aaret 980 og 990.

I évrigi bestod en heel Maaned hos de æld-

ste Islændere ligesom Ægypter, Perser og Inder

• af 30, men en halv af 15 Dage; Det er disfe

Tidsrum (hvorefter Inderne, ligesaavel som de

gamle nordiske Love, endnu regne meget hyp-

pig) at Curtius kalder en indisk Maaned, be-

staaende af 15 Dage (VIII. 9). Selv Dagens old-

nordiske Inddeling i ftEykter (hver paa tre Ti-

mer) stemmer med de Indiske Samams.

Da vi saaledes have tydelig indseet at Aa-

rets, Maaneders og Dages Udregning svarede
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hos Islænderne Jigesaavelsom hos Ægypterne og

de osterlandske Nationer til Dyrekredsens, el-

ler, som de gamle islandske Forfattere udtrykke

sig, Solringens eller Solbanens Inddeling, mane
vi ingenlunde forundres over at see, at de he-

denske Nordboers Vise have, ligesaavei som hine

Folkeslags Digtere, afbildet Zodiaken under 12

himmelske Boliger eller Lande, og tilegnet

hvert især en vis Guddom, som og meentes at

raade over den Maaned, hvori Solen gjennem-

gik det saaledes bestemte Himmeltegn. Jeg

troer at have fundet en slig Inddeling, under

en allegorisk - poetisk Indklædning, i nærvæ-

rende eddiske Digt Griinnerstnaal. O din be-

skriver forst Himlens 2de Hoved- Afdelinger,

nemlig AEtheren som Asers og Lysalfers, men
Athniosphæren som Thftrs eller Tordenens
Land. Dernæst opregner han de 12 Himmel-
boliger med sine præsiderende Guddomme.
Jeg har for viist at de gamle Ægypter, Chal-

dæer og Perser, samt Romerne tildeels efter de-

res Exempel, fulgte den samme hgurlige Indde-

ling , og at Inderne m. fl. folge den endnu.

Endvidere vil jeg anmærke tilnojere Oplysning

om disfe billedlige Digtninger: at Dyrekred-

sens Tegn ere hos Inder, Araber og Græker
* kjendte under Navn af Solens 12 Huse, samt

forestilles og saaledes paa ægyptiske Monu-
menter. Saaledes finde vi og at vor Digter

har skildret dem, og givet enhver af dem, efter

(10)
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den gamle østerlandske Idee , en Gudddm til

Forstander.

Det er en gammel Bemærkning, at Dyre-

kredsens Billeder oprindelig blot havde Hensyn

til Aarstiderne, til Klimatet, og Menneskenes

deraf afhængige Beskjæftigelser. De som man

har fundet paa de gamle ægyptiske Monumenter

og ligeledes de indiske, ere omgivne af og- blan-

dede med forskjellige andre Billeder, der skulle

forestille de egentlige Guder, og Tegnene have

vel altsaa i Begyndelsen været at betragte som

blotte Hieroglypher.

De fleste af disfe Maanedsguders Attributer

ere forsvundne al den nordiske Zodiak, i nær-

værende Digt, hvorimod Himmeltegnene (lige-

som hos Chaldæer, Inder, Perser, Ægypter og

Romere) helliges Guderne selv og beskrives som

deres Boliger. Næsten alle Maanedsguder ere

ellers bekjendte mythiske Personer, og deres

Valg synes at pasfe noje til Maaneden selv, el-

ler den Himmelegn hvori Solen da opholder

sig paa sit aarlige Lob. Denne Straaleklode,

der overhoved er bleven forgudet under flere

Navne i alle Verdens Lande, gj 6 res her, lige-

som hos Ægypter o. fl. til forskjellige Guddom-

me, efter dens forskjellige Stillinger og Virk-

ninger paa Jorden. Saaledes danne Indernes

Fictioner 12 Sole om Aaret af en Eneste, nem-

lig en i hvert Himmeltegn, der er det Huus,
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som tillægges hver af dem især, og disfe Sole

ansees som tolv forskjellige Gader.

I dette Digt opregnes Himmel tegnene,

Sdlhusene eller Maanederne, ikke ganske i den
os ellers bekjendte Orden. De begynde her

* med den i Norden morkeste Vintermaaned,

den anden i Tallet, efter den nu brugelige is-

landske Tidsregning. Da de nordiske Folk

have, fra umindelig Tid, regnet Aaret efter

Vintre, ligesom de gave Natten Fortrin for Da-
gen, har man G^und til at formode de have

begyndt det, i det mindste for saavidt de bygte

dets Udregning paa Stjernernes Betragtning/

ved Vinterens Komme. Nordmænd og Islæn-

dere sætte denne allerførste Vinterdag, omtrent

den 2ode October*) eller ved Solens Indgang i

Skorpionen, efter vor Regning. Det synes me-
get naturligt, at deres Forfædre, da de opholdt
dem i et sydligere Klima, have ladet Vinteren

begynde en Maaned sildigere, altsaa omtrent
med den sidste Dekade af November (som end-

nu kaldes VinLer-Maaned i S'verrig') eller So-

lens Indtrædelse i Skytten. Her er det og at

Digtets Opregnelse af Himmeltegnene begyn-

der, hvorfor den synes at være indrettet efter

*) Nogen Forskjel mellem norsk og Islandsk Tidsregning sy-
nes dog at være opstaact ved den gregorianske Kalenders

Indforelse i begge Lande, da den norske Almue vedblev

at rette sig efter den julianske, deu islandske derimod
ikke.

C 10*)
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det da antagne Aar, og tillige at vidne tydelig

om, at Digtet ikke er forfattet i Island.

Jeg foler vel at jeg skylder mine Læsere

Beviser for min Sætning om en oldnordisk Zo-
diak. Jeg maae derfor foreløbig fremstille den
saaledes som jeg troer at have forefundet den i

nærværende Digt. Ved denne Fremstilling læg-

ger jeg indeværende Aars Almanak til Grund,

med Hensyn til Solens Indgang i ethvert Him-

meltegn. Forskjellen mellem vor og de heden-

ske Nordboers Aarsudregning er ingen væsent-

lig Hindring for denne Fremstillingsmaade.

Maanedsgudernes mythiske Skildring udvikles

nojere i Anmærkningerne til selve Digtet.

De gamle Skandinaven af golhisk Stamme
have fra Arildstid af begyndt deres borgerlige

Aar med Vinteren. Derfor begynder her Him-
meltegnenes eller Maanedernes Orden, med
deres virkelige Indtrædelse i det Klima, hvor

nærværende mythiske Kalender oprindelig

fulgtes

:

(See vedheftede Tabel.)

Saaledes indeholdes, i en Deel af Digtet

Grimnersinaal, en poetisk Kalender, hvis Be-

tydning i Oldtiden var saare let at fatte, for

dem som vare indviede i Aarsudregningens

Hemmeligheder. De ældste Almanakker be-

stode af Hjeroglypher og mystiske Karakterer,
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Himmeltegn.
Solens Indgang deri

1820.
Det nordiske Solliuus

eller Gudeburg.

$ Skytten. NOV. 22. I. Ydale.

3 Steenbukken

.

Decbr. 21. II. Alfheim.

XCC Vandmanden. Jan. 2i. III. Valaskjalf.

X Fiskene. Febr. 19. IV. Soccjvabeck.

V Vædderen . \

Mart. 19. V. Gladsheun.

Tyren. April 20. VI. Thrymhejm.

U Tvillingerne. Maji 21. VII. Breidablik.
1

<£9 Krebsen. i
Jan. 21. VIII. Himmelbjerg .

\

SI Loven. Jul. 23. IX. Folkvang.

m Jomfruen.

•£: Vægten .

IJ|j Skorpionen.

Aug. 23.

Sept. 23.

Oct. 23.

1
*

X. Glitner.

XI. Noatun

.

XII. Landvide.

0

I

Til Pag. 148 .

\ * *

Dets
Maanedsguddom. Foreløbige Bemærkninger.

Uller.

1

Maaneden9 ældste 09 bekjendte nordiske Navn er Yler. Aarets

og Vinterens forste Maanedsgud ansaaes ogsaa for Vinterens
ypperste Asagud i det hele.

Freyr. Freyrs eller Solgudens Fodsel; den egentlige Juni; Modernat-

ten. Vintersolhverv.

Vale. Maaneden kaldtes Liåsberi eller Lysbringer

,

ogsaa Thorre.
Nu fejredes Fakkelfesten, af nogle vel især helligholdt som
selve Julen, især i de nordligste Lande, hvor Solen forst lod
sig see paa denne Tid.

Saga. Maaneden kaldes endnu Gon, Goe, i Sverrig Goja 0. s. v. Do
Svenskes 9 tore Folkefest i Upsala med tilhorende Marked,
Raadsforsamling 0. s. v.

Hropt
eller Odin .

Skade.

Foraars Jocvndogn. Solens Port eller Indgang til Valhall
(den ovre Himmelsphære).

Herfra regnede man Sommerens Begyndelse og gjor det endnu
i Norge og Island. Maaneden kaldes Harpa eller Harpen.

Baldur. Denne ypperste og behageligste Sommermaaned kaldtes af de
Gamle Solmaaned. Nu dyrkedes ogsaa Sommersolen under
Navn af Baldur hin gode.

Heimdall. Sommersolhverv : Baldurs og Heimdalls Hojtid ; siden for-

vandlet til St. Hanses Dag.

Freya. Aarets varmeste Maaned, der svarer til vore Hundedage. Ho-
stens Tid.

•

Forsite. •

Njord.

Vidar.

Host-Jævndogn ved Maanedens Ende.

Den store Efteraarsfest, siden forvandlet til Mickels-Dag.

Lovfaldstiden ; den tause Maaned, som overlever sine lysere
Brodres Fald, ligesom Vidar Asagudernes.

Da det her vilde blive for vidtloftigt at udvikle denne niy«
thiske Kalenders Overeensftemmelse med de ægyptiske, græ*
ske og asiatiske, saa forbeholdes dette min systematiske Ed-

dalære.
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eller vare indklædte i gaadefulde Vers, da Præ-

sterne, som ene vare skriftlærde, havde sat sig

i udelukkende Besiddelse af Tidsregningens

Hemmeligheder, og betroede dem kun paa en

af disfe Maader til sine Lærlinge eller Yndlinge.

Selv de katholske Præster og Munke antoge til-

deels denne Læremaade, og det er en Levning

deraf, at Alnuiesmænd i Island og flere Lande

kunne udregne en heel Almanak, forsaavidt de

vedtagne Tidsbestemmelser og Fester angaaer,

ved Hjelp af visfe Vers, et for liver Maaned,

hvori deels Aarstidens Beskaffenhed, og deels

de mærkeligste Dage, antydes. Enkelte Ord i

disfe Maanedsviser ere af storste Vigtighed for

dem , som ville selv udfinde Tidsregningen,

rnen vilde sandsynligst stedse blive en Hemme-
lighed for de Uindviede, som ikke udtrykkelig

underrettes om denne kalendariske Parole. Et

saadant Vers bestaner af ligesaa mange Stavel-

ser, som den Maaned, hvorom den handler, har

Dage til. Jeg anforer et af dem oversat for

Exempels Skyld

:

1 2 3 4 5 6 7

Sep-tem-ber sig -net bring -er

8 9 10 11 12 13 14

Ma-ri-a; — Kors -et hæv -es;

15 16 17 18 19 20 21 22

Lam-ber-tus ord - ner li^-ge Dogn
23 24 25 26 27 28 29 30

Og Mie -kel ior-er Sjæl til Havn.
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Heri er lige det vigtige Ord. I ovrigt finde«

her Maanedens katholske Festdage , som Ma-
rias Fodsel og Korsets Ophøjelse anforte , iste-

den for de gamle hedenske. Den hellige Lam-

bert har nu, isteden for Guden Forsete, paata-

get sig den Umage at bringe Dognenes Lighed

i Stand, og Erke-Engelen Michael har sat sig i

Besiddelse af Hostfesten, den Hojtid, der for

især vel helligedes Luft- og Havguden Njord.

Man kan formode, at alle Maanedsversene i

Grimnersmaal have oprindelig, ligesom det

endnu er Tilfældet med nogle af dem, bestaaet

af 30 Stavelser, og svaret saaledes til Dagenes

Antal. Men var end dette ikke Tilfældet, saa

svarede de dog til andre senere Vers, der brug-

tes ved Tidens Udregning, f. Ex. dette oversatte

Islandske, hvis Betydning det vist vilde være

vanskeligt at opdage for En, som ikke noje

kjender den kristelige Religion:

Folkenes Frelser fodes

;

Faderens Ord blev Menneske

;

Honen elsker sine Unger

;

Vogt Faarene, siger Herren;

Omskjæres; dejlig Stjerne

;

Glad vil Simeon doe;

Faver Jomfru hilses;

Nadveren; lider D6den.

Forst ved nojere Overvejelse kunne vi gjætte

os til, at Hensigten er at betegne Helligdagene
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mellem Juul og Paaske, ved de dem tilhorende

Evangeliers Indhold.

Andre slige saakaldte komputistiske Vers

synes ganske at være uden al Mening, og saa-

ledes vare de halv-latinske (f. Ex. det bekjendte

Cisio Janus) som Munkene opfandt i Middelal-

deren, og som bleve indforte i Island, da de

hedenske Maanedsvisers Brug naturligviis maatte

forsvinde med andet Hedenskab, der forbodes

saa strængelig i Lovene. Meget mere hertil

horende kunde jeg anfore, over Primstavenes,

eller de svensk-norske Rune-Kalenderes hiero-

glyphiske Figurer, der oprindelig vare heden-
ske, men forvandledes siden til katholske, li-

gesom selve Festerne, da begge Dele fik nye
Skikkelser eller Helgennavne ved Munkenes Re-
formation. Skjont mange af Papisternes Højti-

der siden bleve ophævede, ere de, med deres

Navne, endnu til i de af vor Almue meget hojt-

agtede Mærkedage*
Vi have alt seet Prover paa, hvorledes

næsten den hele nordiske Mythologie drejer sig

om Lysets og Morkets, Himmelvarmens og Dy-
bets Kuldes vedvarende Kamp, som har givet

Anledning til en næsten uendelig Mængde af

Myther og Lignelser. Ligesom Solguden Freyr

>

i Grimnersmaals hedenske Rimkalender, fodes

ved Vinter-Solhverv, saa forestilte og Nord-
boerne i .Middelalderen — som man kan see

et islandsk Pergaments Haandskrift paa det



152

store Kongl. Bibliothek — Solens og Jordens

aarlige Gang som et Menneskes Levealder,

nemlig: Vaaren som Barndom } Sommeren

som Ungdom, Hosten som den mandlige, men

Vinteren som den udlevede Alder. Paa en

lignende Maade forekommer det mig og at

Skjalden, her i Eddndigtet, har skildret ikke

allene Solens eller Lysets aarlige, men ogsaa

daglige Ga?ig, Natten forestilles da som den

m5rkeste Vinter, Morgenen som Foraar, Mid-

dagen som den hojeste Sommer ,
Hosten som

Aften . Denne Forestillingsmaade er saare na-

turlig, og Enhver veed, hvor hyppig Digterne

endnu bruge de Udtryk: Livets Vaar eller Mor-

gen om Barndommen, o. s. v. Jeg vil da her

kortelig vise hvorledes vor Digters Skildring

kan, i det mindste, meget pasfende anvendes

paa den naturlige Dag,' eller Dag og Nat under

Et betragtede.

Ydale (Vædedale) Ullers Rige, er da den

vaade eller dugrige Midnat.

Alfheun betegner Lysets Nærmelse, da Freyr

eller Solen fodes.

Vale
,
Dagslysets virkelige Fremkomst. At

Salen da er tækket med Solv, kan betegne

det solvblaa Skjær, som Dagslyset giver

Luften. Man vilde især lægge Mærke til

Udtrykket: i årdaga ,
nemlig: i den tid-

lige Morgen, Dag eller Aarstid, som fin-

des saa ganske pasfende i denne og den
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foregaaende Strophe af Digtet, enten man
vil anvende det paa Aarets eller Dagens Lob.

Sdcqvabech

,

eller Vældet med de susende Bol-

ger, hvor Odin og Saga hver Dag drikke

glade af gyldne Kar, betegner da Solens

glimrende Fremkomst af det bolgende Hav.

Paa lignende Maade heder det i ValasSpaa-

dom at Solen skjules hver Nat i Mi??iers Kil-

de eller Havet, og at dets Behersker hver

Morgen drikker Mjod, denne guldrode Drik,

hvorved der vel sigtes til den skinnende og
flydende Morgenr6de, af Valfaders Pant,

Odins eller Himlens Oje, Solen nemlig.

G/adsheim betegner den Himmelegn, hvor den
nys opstandne Sol lader sig see i sin fulde

Giands.

Den er steget op over Thrymheim eller den
hoje Bjergegn, naar dens Bane allerede gaaer
over de hoje Fjelde.

Som Baldur viser Solen sig i Breidablik paa
den skjonneste Tid nf Dagen, inden Mid-

dagsvarmen tager fuldkommen -Overhaand.

Som Heimdall

,

den lyseste og mest skinnende

Asagud
,
throner Middagsfolen paa Himmel-

bjerg.

Med Freya i Folkvang sammenlignes den var-

me, og, om man saa maae sige, fuldmodne,
Eftermiddagsfol, som har den storste Indfly-

delse paa Jordens Frugtbarhed.

«
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Forsete bilægger om Aftenen alle Stridigheder,

eller dysfer dem i Sovn, efter Skjaldens Ud-

tryk, og bringer alle Arbeider og Mojsom-

meligheder til at ophore. Hvor dejlig er

ikke Beskrivelsen over hans Bolig Glitner:

Gyldne Stotter bære

Salens Solvertag.

Og hvor noje pasfer den ikke til Luftens Ud-

seende ved Solens Nedgang i en skjon Aften,

da Aftenrodmen viser sig som en herlig glim-

rende Kolonnade, hvorpaa Himlens solvblaa

Hvælving synes at hvile.

S5guden Fjord modtager nu Solen i Noatun

eller Havets Skjod, hvori den nedlader sig,

udhviler sig og sanker nye Kræfter.

Imidlertid raader Vidar , den tause Gud, for

Nattens tause Bige, dunkelt og kj 6 ligt som

en. dyb Dal, hvor hojt Græs og tætslyngede

Grene overskygge et hvilende Menneske.

Saaledes haaber jeg at have viist, hvorle-

des Skildringen af de 12 Himmelboliger, Lysets

og Morkets, Aarets og Dagens Hige, er en af

de sindrigste mylhisk - allegoriske Digtninger

man vel kan tænke sig. At Dagstidernes Gu «

der er et nyt og righoldigt Stof, behover ingen

videre Udvikling — men der gives end en my-

thisk Personification af hver af de 12 Maaneder,

som selve Aarsguden efter hans forskjellige Al-

der, og dette AEmne maa vi her betragte nær-

mere, da det giver os særdeles vigtige Bidrag
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til
,
Grimnersmaals og Odins deri indeholdte

Benævnelsers rigtige Forklaring.

Den ældste og ypperste Aarsgud var nem«

lig Alfaderen Odin (dei. dog vel maa adskilles

fra den ældste Alfader iSurtur). Ligesom Men*

neskene have, fra Verdens forste Tider fore-

stillet sig den overste Gud, som boende i det

Hoje, og derfor især kaldet ham Himlen og

Himlens Guddom, samt meent at Aarets regel-

mæsfige Forandringer og Væirligets Gang, hvor-

paa Menneskenes Skjæbne storstendeels beroer,

gaves og styredes af ham, saa see vi og af Odins

mange Navne (henimod et Par Hundrede, som

ere os bekjendte allene i det oldnordiske Sprog)

at han, efter Eddalæren, var for dens Tilhæn-

gere den overste Himmelgud, dog vel at mær-

ke, for saavidt vort Verdensfystera især, men
ikke hele Universet angaaer. Dette bekræftes

af Begyndelsen til den yngre Edda, hvor Odin

skildres som Verdens store Aand der udvikle-

des af Chaos (Frostjætternes ældste Rige), dan-

nede Himmel og Jord og gav Mennesket Aan-

den. Han udover sit Herredomme over Rum-
met og Tiden, som Aarfgud , efter bestemte

Regler, og disfes ufravigelige Gang har sikker-

lig bidraget mest til den forhen almindelige

Troe, om Skjæbnens og Tidernes (eller Tids-

gudindernes, som Moirers, Pareers eller Nor-

ners) Herredomme orer Verden, Menneskene,

ja endog over Guderne selv. Ligesom Aaret
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deles i forskjellige Tidsrum, der give Naturen

forskjelligt Udseende, saa gav man og Aarsgu-

den forskjellige Navne efter lians Bedrifters og

Virkningers relative Beskaffenhed. Af den ene
••

Aarsgud dannedes i Østerlandene tolv andre, i

meget gamle Tider, efter de 12 saakaldte Sol-

huse eller Himmeltegn, og dette skete ogsaa

her i Norden, efter hvad jeg nylig har udvik-

let, alt efter Solens afvexiende Stilling, og Na-

turens særegne Beskaffenhed i hver af de dertil

svarende tolv Maaneder. Men endvidere maa
jeg anmærke, at ligesom Inderne endnu af den

ene Sol danne tolv aarlig regjerende, eller ret-

tere> give den ene tolv forskjellige Navne, saa

siger Edda og at Odin har 12 Navne i det gamle

Asgaard,
nemlig det ham i de ældste Tider

tillagte himmelske Rige, og lever der i alle

Tidslob eller Sekler, samt raader for Alting

baade stort og smaat — da hele Rummet og

alt hvad der er i, tilhorer Tiden, men Odin

selv kaldes Tidernes eller Sekiernes Fader.

Hine 12 særegne Navne sigte udtrykkelig til

Aarstidens og Lysets forskjellige Beskaffenhed,

i hver af de 12 Maaneder, som vel indsees ty-

delig nok af folgende Forklaring. De sættes i

den Orden hvori de staae i Bpgen, men den
begynder en Maaned sildigere end Kalenderen

i Grimnersmaal, nemlig ved Vintersolhverv,

som antydes ved Freyrs eller Solgudens Fodsel,

da Maaneden skildres som dens spæde Barndom.
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1 . Som Alfader viser Solen sig naar den ved

Vintersolhverv vender tilbage til Jorden og

saaledes opliver den hele, ellers hendoende

Natur. Maaneden kan og kaldes Alfader som

Ophav til heieAaret og alle dets ovrigeMaa-

neder. [Stenbukkens Tegn . Alfheim . Freyr.]

% Som Herian o: Hærforeren ,
deri Hærgen-

de, Stridende

,

vedbliver den at jage Morkets

Dæmoner paa Flugten. [Vandmanden . Va-

laskjalf. Vale.J

3. Som Hnikar eller Hikar o: den Sejrende,

viser den. sig som Vinterjætternes Overvinder.

[Fiskene. Soccjvabeck. Odin og Saga.]

4. Som Hikadur eller Hnikadur (Nika d or, N/-

zarufi) o: Sejerherre,
triumpherer Solen ved

Foraarsjævndogn . [Vcedderen. Glads-

heim . Hropt eller Odin.J

5. Som Fiolner o: den Mangfoldige ; Ma?ig-

foldighedens Frembringer

,

fremkalder den

en Mangfoldighed af Væxter, Blomster o.s.v.

i den grodefulde Vaar. [Tyren. Thrym

-

heim. Skade.]
*•

6. Som Oske o: den Onskelige, Behagelige,

udfolder den Naturens hele Ynde og Behage-

lighed. [Tvillingerne. Breidablik. Baldur.]

7. Som Ome o: den Hojtlydende , Sangrige,

fremkalder den Aarets skjonneste Almeenfest,

ved Sommersolhverv

,

da Lundene gjenlyde

af de festlige Basuner, glade Menneskers ly-

stige Sange, Sangfuglenes muntre Qviddren
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o. s. v. [Krebsen . Himmelbjerg. Heinz-
dali.]

8. Som Bifinde viser den sit Hægelsind ved
atter at bortfjærne sig fra Jorden, eller an-

tyder som Byblinde (efter andre Læsemaa-
der) det blændende Morkes Gjenkomst ved

Nattens Forlængelse. [Loven. Folkvang.

Freya.J

9. Som Vidrer o: Væirfrembringer, fremkal-

der den Uvæir og Storm, da den beste Som-
mertid er forbi, indtil den urolige Jævn-

døgns tid. [Jomfruen. Glitner. Forsete.]
10. Som Svidrer o: den Sviende, Tærende, vi-

ser Efteraaret sig i Lovfaldstiden, da Træer-

ne miste deres Blade, Blomsterne visne hen og

Græsret falmer. [Hægten. Noatun. Njord.

]

11. Som Svidur (et Navn der kun forhojer Be-

mærkningen af Svidrer
, ligesom Hnikadur

af Hnikar) er Vinterkulden Aarsag i Jordens

fuldkomne Nogenhed, og noder Menneskene
til at fælde og fortære en Mængde Brænde-
træe til Varmens Vedligeholdelse i Husene.

[Skorpionen. Landvide. Vidar.]

12. Som Jalk (Jaulkur, Jcilkr

)

o: Gjcelk, den
Golde, Udlevede, er Aa rs tid en gold og ud-
levet, samt doer endelig hen for at forynges

paa ny, ligesom den ægyptiske Osiris i denne
selvsammePeriode. [Skytten. Ydale. Ulier.]

At ogsaa disfe saa afvexlende og pasfende Bille-

der paa Aarets forskjellige Maanedsfole, maae
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være kjærkomne for Kunstnere og Digtere, be-

hover jeg ikke at opholde os med at udvikle.

Saaledes haaber jeg at have oplyst de dunk-

leste, og dog vigtigste Steder af Grimnersmaal,

ved en sammenhængende Forklaring, til hvis

storre Tydelighed Anmærkningerne dog ville

bidrage. Hvad selve Digtet angaaer, saa er det

uden al Tvivl fra Hedendommen, men at be-

stemme dets Alder noje, er dog vel nu umue-

ligt. Yi vide kun, at det er meget ældre end

den yngre Edda, da det tit paaberaabes deri

som gyldig Hjemmel, uden at dennes Forfatter

synes at have forstaaet dclMfigtig i Opregneisen

af de himmesske Boliger. I det mindste er det

tydeligt, at han har revet dem ganske ud af sin

Sammenhæng. Overhoved er det, efter min

Mening, et vigtigt indvortes Beviis for de old-'

nordiske Mythers Ægthed, at Skriverne af de

ældste Codices, vi have af den yngre Edda,

have paa flere Steder aabenbare misforstaaet

de hedenske Digtninger, og sogt, paa en uri-

melig Maade, at henfore dem til Lroja, da de

fleste dog umiskjendelig ere af en langt hojere

Oprindelse. Troja var, i Middelalderen, den

hos os mest beromte Stad i Asien, og da man
vidste, at vore Stammefædre vare komne fra

denne Yerdensdeel, saa gjorde nogle dem til

Trojanere, og virkelig har man grundede For-

modninger for, at de have været beslægtede

med Phrygernc, Kun Forfattere, der vare saa
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fordomsfrie og sagnkyndige som Historieskrive-

ren Snorro , udledede de skandinaviske Gother
nærmest fra deres rigtige Hjemsted, nemlig

Egnene osten for Bon, det da egentlige og ri-

meligvis det ældste Asien .

Den forste Edda-Samlers Fortale har op-

bevaret os det Folkesagn, som man havde i

Kristendommens forste Tider i Island, om An*

ledningen til denne Oclins Sang (thi han taler

selv deri, fra forst til sidst, som Gud i menne-
f

skelig Skikkelse). Uden al Tvivl er Sagnet

yngre end Qvadet, skjont det maaskee er grun-

det paa et andet Digt som nu er tabt. I San-

gen selv beskriver Odin, bundet, under Navn
af Grimner (den maskerede) mellem tvende

brændende Baal, forskjellige himmelske og jor-

diske Gjenstande fra den mythiske Verden i

poetisk-allegoriske Billeder, saa at dette Digt

ligesom T^afthrudnersmaal o. 11 synes egentlig

at være didaktisk, indklædt i en Fortælling, og
saaledes have været bestemt til at lægges til

Grund for de hedenske Præsters eller Vises Un-
dervisning om Verdens Beskaffenhed, Himmel-
tegnenes Orden og Tidens Beregning, *) Guder-

*) Det er bekjendt, at de ældste Præster hos alle Folk, som
mærkede nt Aarstiderues Udregning var af stor Vigtighed
for Almeénlieden, anvendte stor Flid for at faae den rigtig

i Hovedet, hvorved Himmel-Legemernes vedholdende Be-
tragtning blev nOclvendig for dem. Da de engang havde
uanet Maalet, gjemte de Kunsten som en Hemmelighed,
men lærte den kun fra sig til udvalgte Disciple, mest i
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nes, især den overste Hiramelguds, Natur, m.m.

ligesom Druidernes hellige Sange. I ovrigt hen-

viser jeg til den strax folgende Udsigt over Dig-

tets Indhold.

Særskilte Udgaver af Grimnersmaal ere

mig ikke bekjendte, ej heller flere danske Over-

sættelser end den af Sandvig. Paa Tydsk er

Digtet oversat ved Gratner ,
i forskjellige Num-

mere af den antiqvariske Tidende Idunna und

Hermode for Aaret i 8 i4 -»
senere af Friedrich

Mayer i hans Mythologische Hichtungen der

alten Skandinaven 1818« Paa Engelsk har man

det i Bearbejdelsen af denne Eddas mythologi-

ske Digte. Foruden den trykte latinske Over-

sættelse er der og en haandskreven, som menes

at være forfattet i Sverrig> hvilken Sandvig har

afbenyttet; og ligeledes en af samme Art over

Vafthruduersmaal.

allegoriske Billeder, for at den vanhellige Almue, om den

end liiirte Sangene, ikke skulde blive klog paa Indholdet,

men blot ved tun* Ærefrygt dyrke de Guder, livis rette Be-

tydning var ene Præsterne bekjendt. Saaledes vare de romer-

ske Præster, i Hedendommen, længe i Enebesiddelse af Aars-

udregningens Hemmeligheder, indtil en Lægmand endelig

!
vovede at robe og oplyse dem, til hele Folkets store Glæde.

(*0



Udsigt over Indholdet af Grimnersmaal.

oamlerens prosaiske Indledning, indeholdende et

gammelt nordisk Folkesagn, angaaende Anlednin-

gen til Digtet, om Grimners

,

eller den i menne-
skelig Skikkelse, under dette Navn, aabenbarede

Odins, Fangenskab bos Gudens forrige Fosterson,,

den gotliiske Konge Geirrod, som mistænkte ham
for at være en Troldkarl og lod ham sætte mellem

tvende Baal, uden at han i 8 H)age fik Mad eller

Drikke, indtil Agnar, Kongens Son, rakte ham et

fuldt Drikkehorn. Her begynder Grimners Sang.

I. Grimner tiltaler Flammen (i), beklager sit lange

og liaarde Fangenskab, mindes Agnars Velgjer-

ning, lover ham, til Belfinning, Herredommet over

Gothernes Rige, og finsker ham alskens Held (2-5).

II. Odin underviser Agnar om Himlens tvende Ho-
vedafdelinger, nemlig AElher (i Asers og Lysalfera

Nærhed) og Skyeluften, eller Thrudvang, Thors
yndede Opholdslted (4). Dernæst om de 12 Him-
meltegn, Solhuse eller Gudeborge (som gjennem-

gaaes af Solen paa dens aarlige Bane) samt de

dem forestaaende Guddomme, nemlig: I. Ydale

,

Ullers Bolig. II. Alfheim , Freyrs Slot (5). III.

7rala skialf, P'alcs Borg (6). IV. Sucqvabeck
,

Saga’s Vaaning (7). V. Gladsheim , Indgangen
til Valhall , hvorhen Hropter kalder faldne Hel-

te (8)* I denne Anledning omtales Valhalls Ud-
seende eller Bygningsmawde og Indgangens Em-
blemer o: en Ulv og en Orn (8-10). VI. Thrjm.

-
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heim, Skades Bolig (ft). VII. Breidablik , Bal-

durs Slot (12). \ 111 . Himmelbjerg , HeimdaIIs

Sæde (13). IX. Folkvang, Freyas OpholdsRed (14).

X. Glilner , Forsete’s Pallads (15). XI. Noalun,

Njords Rige (16). XII. Landvide , Vidars Op-
holdslled (*7).

III. Grimner underretter om Adskilligt henhorende til

Odins og Thors Hovedslotte, Gudernes og Einhe-

riernes Levemaade og Omgivelser, nemlig: Einhe-

riernes eller de Valhalske Heroers Spise (tg).

Odins tvende Ulve og hans egen Næring (19).

Hans tvende Ravne (20). ivw/7j-Ulven eller Mid-
gaårds-Slangen (21). Gitterværket Valgrind (22),

Valhalls 54° eller Dorre og Einheriernes

Antal (23). Bilskirners 540 Hvælvinger (24). Him-
melgjeden Heidrun sonj malker den herlige Mjod,
hvorved Einherierne lædskes (25). Hjorten Fik-

thyrner, fra hvis Horn alle Vande nedstromme (26),

nemlig de himmelske (27), de jordiske og siden

underjordiske. (28), samt Skyluftens Floder (29).

Navnene paa Gudernes Heste (30).

IV. Verdenstræet Yggdrasills og dets Omgivelsers Be-

skrivelse. Især ommeldes dets trende Stammer el-

ler Rodder (31). Egernet Ratalusk , udsendt fra

Luft-Ornen til Nidhug i Dybet (32) De fire Hjorte

eller Hovedvinde (33). Slangerne ved Træets Rod«
der (34). Verdenstræets Plager og Farer (35).

V. Mythiske Skildringer af forskjellige Meteorer og af

vor Verden overhoved, nemlig: Valkyrierne, op-

rindelig dannede af visfe Luftsyner (36). Solens.

Heste (37). Dens Skjold, kaldet Svalin (38).

Solulvene (39). Urjætten Ymer og hans Forvand-

ling til Jordlegemet (40).

VI. Grimner opfordrer de Tilstedeværende at borttage

de store over liden hængende Kjedler, for at aabne

Udsigten til Luften gjennem det store Tagvin-

(n*)
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due (4 O* ^an fortsætter sin mythologiske Under-
visning, især om Skibet Skybladner (42) og visfe

Ting, hvoraf enhver er det ypperste i sit Slags (43).

.VII- Da Kjedlerne imidlertid vare tagne bort, og Grim*
ner da havde oploftet sit Aasyn mod Himlen, saa

at Aserne gjenkjendte det, og saa hans qvalfulde

Stilling, siger han sig at vente Hjelp fra dem, og
truer med deres snare Ankomst (44). Nu opreg-

ner han en stor Deel af sine (eller Odins') mytho-
logiske Navne, hvoraf han især havde paataget sig

nogle paa viste Tog og i visfe Begivenheder (45-49).
VIII- Da Geirrod endnu ikke besinder sig eller gjen-

kjender Odin af hans Lære, bebrejder Guden ham
Lans Drukkenskab og deraf flydende Bedaarelse,

opsiger ham sin Naade og alle Einheriers Yndest,

og fordrer hans Liv ved det blodige Sværd (50-52),

Endelig fremsiger han sit Hovednavn Odin , tilli-

gemed forskjellige andre af sine Benævnelser (53),
Men nu er det for sildig for Geirrod.

i?. Det korte prosaiske Tillæg, der indeholder Slut«

ningen af det forstommeldte Folkesagn, nemlig
Beretningen om Geirruds Dod og den deraf fol-

gende Opfyldelse af Odins Lofte, véd jignars
Thronbestigelse.



FORTÆLLING
OM

KONG HRODUNGS SONNER. ') [*]

Kong Hrodung havde to Sonner ,
den ene

lied. Agnar , den anden Geirrod. Agnar var

ti, men Geirrod otte Vintre gammel. De

roede begge i en. Band med Krog og Line for

at fange Smaafisk
,
men Vinden drev dem ud

paa Havet. I Nattens Morte lede de Skibbrud

ved Strandbredden og gik i Land. De traf

der en ringe Bonde, hos hvem de vare Vinte-

ren over. Bondekonen opfostrede Agnar men

Manden selv opdrog Geirrod
, og gav liam

kloge Raad. Om Foraåret gav Bonden dem et

FartSj. Men da ban og hans Kone fulgte dem

ned til Stranden, talte ban en Stund allene

med Geirrod. De Ck god Vind og kom til

deres Faders Bopæl. Geirrod var forrest i

Baaden; ban sprang i Land, stodtc til Fartojet

X) Egentlig:, om Kong Urodung. Andre: Fortale til Grim-

nersmaal.
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og sagde: far du kun hen i onde Aanders

Vold I [**] Fårtojet drev ud i Havet, men
Geirrod gik hjem til Gaarden eller Byen, hvor

man tog meget vel imod ham. Hans Fader

var da dod. Geirrod blev altsaa taget til Konge

og kom til stor Anseelse. 2
)

Odin og Frigga sade i Lidslcialf [***] og

saae ud over den hele Verden. 3
) Odin sagde :

Seer du Agnar
,

din Fosterson, hvorledes

han avler Born med en Jættekvinde i en

Hule, [****] men Geirrod j min Fosterson, er

Konge og raader nu over Landet. Frigga sva-

rede: Han er saa skammelig karrig, 4
)

at han

piner sine Gjester, naar han synes at der kom-
mer for mange.. Odin sagde at det var den

storste Usandhed, og om dette væddede de.

Frigga sendte sin fortrolige Mo 5
)
FuLLa til

Geirrod og bad Kongen at tage sig i Agt
,

at

den Troldmand,-6
) som var kommet der til Lan-

det, ikke skulde forgjore r
)
ham, og opgav

ham det som et Kjendetegn paa Manden, at

S) Eller: bier en herlig eller beriimt Mand.

3) Eller; over alle Verdener, alle Lande.

4) Efter Ordene: Han var »aa »tor en Mad-Nidding,

5) Efter Ordet: »in Æste-mue * ell. Kammer - Jomfrue

(nympha ciitellatrixj sum forvarede Friggas Pynte-Æske.

6) Efter Ordet: eu klog (meget videudo) Mand.

7) EU. ombringe*

/
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ingen Iland, sa a rasende den end var, vilde

Anfalde ham. Det var kun ugrundet Snak at

Kong Geirrod ikke var gjæslfri, dog lod lian

den Mand gribe, som Hundene ikke vilde gaae

los paa. Denne var ifort en blaa Pelts [f] og

kaldte sig Grimner
,
men gav ikke videre Ef-

terretning om sig, endskjondt lian blev ad-

spurgt. Kongen lod ham pine for at faae liam.

til at bekjende-, og lod sætte ham imellem to

Ilde, 8
) hvor han var i otte Nætter. Kong

Geirrod havde*da en Son, 10 Vintre gammel,
som hed Agnar

, efter sin Farbroder, [ff]
Agnar gik til Grimner

, rakte ham et fuldt

Horn til at drikke af, og sagde, at Kongen
gjorde ilde i at lade ham pines uskyldig. Grim-
ner drak det ud. Da var Ilden kommet saa

nær
, at lians Pelts blev sveden. 9

) Grimner
sang:

8) Eli. brændende Baal.

9) Eli. besyndti; ut brande.
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GRIMNERSMAAL.

I.

1. Heed er du. gribende Flamme l

Og alt for stor

,

Lad os gaae fra Luen

!

v • ^

Foerværket svies

Skjondt jeg lofter det op,

Peltsen brænder foran mig.

% Otte Nætter jeg sad

Mellem Ilde lier 10
) .

Saa at mig ingen Mand

Mad har budet,

Uden allcne Agnav

Der ene skal raade

Over Gothers Land

(som) Geirrods Son.

3 . Hil være dig Agnar l

Saa lieldig som dig byder

Heltes Gud at være! 11
)

For en Drik

10) Eli. Her mellem Baal.

11) Sandvig:

Held med dig Agnar!

Thi Held dig nu onsker

Helles Behersker.
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Bu aldrig skal

Nyde bedre Lon.

lj II.

Helligt er* det Land
Som jeg ligge seer

og Alfer 11ær
5
I2

)

Men i Thrudheim

Skal Thor være

Til Kræfterne 13
) forgaae. I4

)

5. Ydede lieder

Ber hvor Ulier haver

Sig opbygget Sale; —
Alfheun Guderne gave

I de 'forste Bage 15
)

Til Fréyr, da han fik Tænder.
6. Ben tredie Bolig er

Hvor de blide Guder
Tækked Sale med Solv;

Vda-Skjalf den kaldes

Ben As 16
) erhverved sig

Tidlig i Tiden.

1 2 > 0: I Nærheden af Aser og Alfer.

13) Eli* Guderne.

14) Eli. adskilles > sondersplittes.

3 5) Eli. i Dagenes Morgen.

16) Asa eller Asa-Gud.
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7. Sucqvahæk heder den fjerde,

Men svale Bolger

Hen over den suse

;

Der de Odin og Saga

Drikke alle Dage

Glade af gyldne Skaaler.

8. Gladsheim lieder den femte,

Guldstraalende derover

Valhall sig vidt udbreder

;

Men Hropter der

Hver Dag udkaarer

De Mænd, som faldt for Yaaben.

9. Lettelig kunne

De som til Odin komme

Borgen see og kjende,

Loftet er lagt med Spyd,

Salen tækket med Skjolde,

Bænkene stroede med Brynier.

10. Lettelig kunne

De som til Odin komme,

Salen see og kjende;

Vesten for Dorren

Hænger en Ulv,

En Orn derover svæver.

11. Thrymheim heder den sjette

Hvor Thiasfe fordum boede,

Den kraftfulde Jætte,
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Men Skade nu beboer
,

Den klare If
) Gude-Brud,

» Sin Faders gamle Tomter.

12« Breidablik lieder den syvende,

Men der Baldur haver

Sig opbygget Sale;

I det Land

Hvor jeg de færreste

Rædsler være veed.

13. Himmelbjerg er den ottende,

^
Hvor Heimdall

, efter Sagn.

Ilar for Huus at raade.

14. Folkvang er den niende,

Sæders Orden i Salen;

De Faldnes Hælvte kaarer

Hun hver en Dag
, men Odin

Den anden Hælvte ejer.

15. Glitner er den tiende,

Af gyldne S totter hæres

Salens Solvertag,

Forsete der boer

Der Guders Vogter drikker

I rolig Vaaning

Glad den gode Miod.

Der Freya raader over

1 7) EU. Jkyilskc.



172

De fleste Dage,

Og jævner alle Trætter. I8
)

16. Noatun er den ellevte.

Men Njorcl der liaver

Sig beredet Sale;

Mænds Konge uden Meen 1?
)

For bojtoprejste

Offeralter 20
) raader.

17. Med~ Hiis og med

Hojt Græs overgroes

Vidars Landvide $
2I

)

Der Sonnen sig nedlader

Rask af Hestens Ryg

For sin Fader at hævne.

in.

18. Aandrimner knager

I (Kjedeien) Ildrimner

(Galten) Sorimner ;

Dens Flesk er det bedste

Men Faa kun vide

Hvor mange Einherier det nærer.

J8) Efter Ordet: Dysser aUe Trættor i Sovn, [forliger ftlle

Stridigheder.

19) Eli. lyde.

2 0 ) EU. Oifcrkreds, Offersted.

2 1) o : vide Land.

V
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19* Gere 12
) og Frelse 2 *)

Mætter den krigvante

Hædrede Heltes Fader ;.

Thi blot af Viin

Den vaabenherlige

Odiri ene lever.

20. Hugin 2 *) og Munin 2S
)

Flyve hver en Dag

Over Jordens Slette;

For Hugin er jeg bange

At han igjen ej kommer,

Dog frygter jeg mere for Munin.

21. Det tuder for Thund— 26
)

Rolig Verdens-Ulven

(som) Fisk i Floden ligger;

Stridshesten tykkes

Strommen alt for stærk

Til over den at vade.

22« Valgrind heder det Gitter

Som paa 27
) Sletten staaer,

Helligt for hellige Dorre, * 8
)

2 2 ) Den Graadige.

2 3) Den Hæftige.

2 4) Hu, Tanke.

2 5) Minde, Erindring, Hukommelse.

2 6 )
Vdin.

2 7) Eli. oyer.

2 8) EU. hojt for klije Dorre.
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Gammelt er det Gitter,

Men kun faa vide

Hvorledes det lukkes i Laas,

23» Fem Hundrede Dorre

Og end forgetyve,

Dem troer jeg paa Valhall at være,

Otte Hundrede Einherier

Gaae jævnsides ud af enhver,

Naar de fare mod Ulven at stride.

24. Fem Hundrede Gulve 29
)

Og eiid forgetyve jeg troer

I BilsJcirners Hvælvinger 80
) være.^

Af de Huse

Som have Tag 31
)

Veed jeg min Sons er det storste.

25. Heidrun heder den Geed

som staaer over Hærfaders Hall

Og bider af Lærads Blade
5

32
)

Bollen 3 3
)

skal hun fylde

Med den klire Miod,

Den Drik hiir aldrig doven. 34
)

2 9) Eli. Hvælvinger.

3 0 ) EU. Krumninger, bugtede Strækninger.

3i) EU. Rafter, Sparreværk.

3 2
) EU. Grene.

3 3) Egentlig et Kar med Skaft, iler tjente de Gamle istedet

for Bolle, som dog er et gammelt Ord,

3 4) gaaer aldrig op; forbruges ikke.
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26. Eiktliyrner heder den Hjort

Som staaer over Hærfaders Hall

Og bider af Lærads Blade, 35
)

Men af lians Vier

Drypper i Hvergelmer
,

Derfra komme alle Vande :

27. Sid 36
) og Vid,*')

Sækiri 3 8
) og Eikin, 39

)

Sool* 0
) og Gunthro,*

1

)

Fioj'm 4 2
) og f imbulthul

,

4 3
)

jRi/z og Rindende,

Gipul**) og Gopul,*

5

)

Gomul * 6
)
og Geir-vimul, * 7

)

De slynge sig om Guders Kredse

Thyn og Vin,**')

3 5) Eli. Grene.

3 6) Den side, dybe.

3 7) Den ride.

3 8) Den ivrige.

3 9) Den stiidende, urolige.

AO) Den svale, kolde.

41) Kampvækkende.

4 2 ) Levende, kraftfuld.

4 3) Hoj tlydende.

4 4) Susende.

4 5) Gabende.

4 6) Gammel, maaskee (efter Ordets forste Betydning) kram,

bugtet.

4 7) Spydlivirvlende.

4 8) Maaskee: Duna og Dvina.
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Tholl og Holl, 49
)

Grad* 0
) og Gunthorin. 51

)

28* Vina heder (en eiv) .

En anden Vegsvinn
,

52
)

Den tredie Thiodnuma,
5 3

)

og Naut, 54
)

Nonn og Hronn, 63
)

Slid og Hvid, 56
)

og YZ^, * r)

Vid og Van
,

50
)

Vond 5 9
)
og Sirond,

Gjoll og Leiptur
,

00
)

De flyde Mennesker nær,

Men falde heden til Hel. •*)

29 « Kb'jnit og Ormt

Og Kjerlbjge tvende,

4 9) Maaskee : lodret og heldende.

5 0 ) Grnadig eller fraadendc.

5 1) Kampdjærv.

5 2) Vejklog.

5 3) Folk-gribende.

5 4) Nyttig og Nydende.

5 5) Biilge, Brænding.

5 6) Stormbyge.

5 7) Siugen og Brusende.’

5 8) Haab.

5 9) Vanskelig.

6 0 ) Gloende og lynende (tvende bekjcndle Helvcdcsflodev).

6 1
) Her Underverdenen.
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Dem skal Thor vade

Hver en Dag

Naar til Doms han gaaer 62
)

Under Asken Yggdrasill

,

Thi hele Asa-Broen

Brænder i- Luc
;

De hellige 68
)
Vande giode.

30. Glad**) og Gyller
,

6 5
)

Glcer 6 6
) og Skeidbrimer

,

6 7
)

Solvertop og Siner, **)

Gisi 6 9
) og 'Falhofner, 70

)

Guldtop og Letfod, —
Aserne ride de Heste

Naar til Doms de fare 71
)

Ved Asken YggdrasilL
V —» t

t

6 2) Eli. ganer Len for at tale*

6 3) Eli. huje ;
Hojdens Vande*

6 4) Klar.

6 5) Gylden, Forgyldende.

6 6) Gjennemsigtig ;
Klar som Glas eller Ædelstene*

6 7) Den hurtigfarende, flyvende Flamme.

6 8) Den Visende (uabentmrende) eller skjunt Udseende*

6 9) Straftie.

7 0) Bleghov eller Gnlhov.

7 t ) See Varianten 6 2).

(12)
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IV.

31. Tre Rodeler 72
) sig strække

Mod trende Kanter

Fra 73
) Asken Yggdrasill,

Hel boer under den ene,

Frostjætter 74
) under den anden,

Sande Mennesker under den tredie.

32* Ratatosle heder det Egern

Som lobe skal

Paa Asken Yggdrasill,

Ornens Ord

Skal ban oven fra bære
' •

Og sige Nidhug for neden.

33* Der ere og fire Hjorte

Som (Grenenes) Sammenføjninger 7 5
)

Krumhalsede gnave,

Daiti 76
) og Dvalin

,

T7
)

Duneyr 78
) og Dyratkror. 79

)

7 2 ) Eli. vel egentlig: Stammer.

7 3) Opad fra.

7 4) Egentlig : Riimthurser.

7 5) Eli. (Træets) Hojder.

7 6) Den som bringer Folk til at daane.

7 7) Dvalegiveren.

7 8) Den Dcinelskende.

7 9 j Den DUrstærke.
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34« Flere Slanger ligge

Under Yggdrasills Ask,

End nogen skulde troe

Blandt uvidende Mænd $

Goin og Moi/i 8 0
)

De ere Grav-vitners 8

1

) Sonn

Graaryg og Gravvolder,

8 2
)

Ofner 8

3

) og Svafner, 84
)

Troer jeg evig skulle

Træets Qviste 85
) tære. 86

)

35. Asken Yggdrasill

Taaler Arbeide

Meere end Mænd vide, 8 7
)

Hjort foroven gnaver,

Paa Siden Træet muldner, 88
)

Neden til Nidhug. slider. 8

9

)

3 0) Boende i Lyngjord.

8 1 ) Gravulvens eUer Gravslangens.

8 2) EU. den graaliudede, graaspraglede.

8 3) Væver.

8 4) Siivndysfer.

8 5) Eli. Grene.

8 6) EU. formindske, slide.

8 7) See eller troe.

8 8 ) EU raadner.

8 D) Formindsker ’ eUer beskadigcr.
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v.

36. HrisL90) og Mist 91
)

Skulle mig Horn Lære, 92
)

Skjægold 9 3
) og Skogul,

9 4
)

Hilde og Thrude
,

95
)

Hlock 9 6
) og Herfjotur, 97

)

Goil 98
) og Geir-olul

,
")

Randgrid 100
) og Radgrid, z

)

Og Reginleif 2
)

De skjænke Einherierne Ol.

37. Arvahir 3
) og Alsvid 4

)

De skulle herefter 5
)

50) Den rystende.

51) Taage.

S 2 ) bringe mig Bægre.

9 3) Skiæggenes eller Oxernes Beskyttcrinder.

9 4) Den langtrækkende«

9 5) Styrke.

9 6) Den jublende, triumpherende.

s 7) Hærlænke, Krigslænke.

9 8 ) Den gjaldende.

9 9) Spy des Nærerinde.

IOO) Hasende blandt Skjolde.

1) Rasende med Overlæg.

2 ) Elsket af Guderne.

3) Aarva agen.

4) Altsviende eller Altbrændende
j maaskee og Alvis, Alt-

seende.

5) Egentlig : op herfra
j ell. stedse herefter.
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Yndige 6
)
Solen fore r

)

Under deres Bove

Skjulte blide Guder,

Aserne, jernkold Luftning. 8
)

38. Svalin heder det Skjold

Som staaer foran Solen,

Den skinnende Guddom ;

Bjerge og Bolger

Veed jeg brænde skulle

Hvis fra (sit sted) den falder.

39. Skoli beder Ulven

Som folger den skinnende Guddom

Til det omgivende 9
)

Hav; 10
)

Den anden (kaldet) Hate,
1

1

)

Son af Hrodvitner
,

Skal Himlens klare Bruds Forlober være.

40. Af Ymers Kjod

Blev Jorden skabt,

Havet af hans Blod,

Yæxtrigct 12
)

af lians Haar,

«) EU. Behagelige.

7) Drage, trække.

8) Eller maask.ee: iskold Kjoling.

9) Eller: Tårnende.

10) Eli. Skov (maaskee Jernskoven i den Udgaardskc Fjeld-

strækning).

11) o: den hadske, hadende eller forhadte,

i 2
) EU. Væxterne.
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Himlen af lians Hjerneskal.

Af lians Ojenbryne

Danned de blide Guder,

Midgaard for Menneskers Sonner,

Men af lians Hjerne

Bleve de tungsindige 1 *)

Skyer alle skabte.

VI.

41. Uliers og alle Guders

Yndest haver

Hvo som forst ved Flammen rorcr,

Thi Udsigt aahnes hid

For Asers Sonner

Naar Kjedlerne tages af Ilden.

42« Ivaldes Sonner

Ginge i Tidens Morgen I4
)

At skabe Sk<ybladner

Det bedste af Skibe,

For den skinnende Freyr
,

Njords lieldbringende Son.

43. Asken Yggdrasill

Er ypperst blandt Træer,

13) Efter Oriet: haarrtmodige, maaskee : haardtblæsende.

14) Eli. Ophav, Begyndelse.
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Men Slcybladner blandt Skibe $

Odin blandt Aser,

SLeipner blandt Heste,

Bifrost blandt Broer,

Brage blandt Skalde,

Hbjbrog blandt Hoge,

Garm blandt Hunde,

Brinter blandt Sværd. 15
)

VIL

44« Nu har jeg oploftet mit Syn 16
)

Til Sejerguders 1 7
) Sbnner,

Det bringer onsket Hjelp.

Alle Aser

Det ind skal bringe,

Til Tyrannens 18
) Bænke,

Til Tyrannens Gilde.

45. Grim I9
)

er jeg bleven kaldet,

Og Ganglere,
*°)

15) Denne Linie tillægges af det mærkværdige Membran-
Fragment ]?aa Universitets-Bibliotheket.

IC) Eli. blottet mit Aasyn
; aftaget Masken, for o. s. v.

2 7) Eli. salige Guders.

18 )
Eli. Jættens, den Frygteliges.

2 9) o: Maskeret, formummet.

2 0) Andre: Gangraad (hos Vufthrudner).
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Herian 2

1

) og Hjelmboerer,
Tlieclc 2 *) og Tredie

,

Thund* 3
) og E/<7, 2 *)

Helblinde 25
) og Har. 26

)

46. Sadur 27
) og Svipall, 28

)

Og Sanngetall
,

29
)

Herteit 30
) og Hnihar, 31

)

Bilejg
,
32

)
Baleyg

,

33
)

Bolverlc
,

34
)
Fjolrier, 3 5

)

Grimar**) og Grimner,* 7 ')

G!apsvid 33
) og Ty 6‘

/.s pzV/,
3

9

)

Sidhat
,

Sidslcjægy

2 1
) Den Hærgende ; Hærforeren.

2 2 ) Behagelig, yndet.

2 3) Tordneren.

2 4) Den Vaade , Vædendc.

2 5) Diidblænder.

2 C) Den Ilaje.

2 7) Den Sande, eller maaskee.r5a^r, den Saaende.

2 8) Den Foranderlige.

2 9) Den rigtig Gjættcnde
j

ell. Sandhed* Opdager.

3 0) Kamjjglad.

3 1) Sejerviuder.

3 2) stormoje.

3 3) Lueoje.

3 4) Harmvolder.

3 5) Meget vidende ell. Mangefoldig o. s. v.

3 6) 3 7) Den Maskerede, Formummede.

3 8) Den som veed at skulFe ell. blænde.

3 9) Den meget Vise m. m.

I
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Sigfader,* 0
) Hnikadur, 4 x

)

Alfader ,
Valfader, 4 2

)

Atridi 43
) og Farmatyr

,

44
)

Med et Navn jeg aldrig kaldtes,

Siden forst blandt Folk jeg foer. 4e
)

47. Man lios Geirrod

Mig Grimner kaldte,

Jaulk 4 6
) hos Asmund

,

Men Kialar 47
) naar

Jeg Slæder trak,

Og Thror til Tinge.

48. Vidar 48
)

(hed jeg) i Kampen —
Oske* 9

) og Ome, 60
)

Jafnhar 51
) og Bif-linde, 52

)

Gondler 5 3
) ogHarbard 5 *) blandt Guder.

4 0 ) Sejerfader.
%

4 1 ) Sejerherre.

4 2) Himlens ell. de Faldnes Fader.

4 3) Angriber.

4 4) Fragters, Skibs- ell. Vogn-ladningers Gud.

4 5) Ell. over, omkring Folkene.

4 6) Den Gamle, Udlevede.

4 7) Kjolenes ell. Bjergegnenes Herre.

4 8) Vinder, Sejervinder, ell. maaskee : Kriger.

4 9) Den iinskelige.

5 0) Den HOjtlydende, Sang-rige,

5 1) Jævnhoj.

5 2
)

Den Vægelsindede.

5 3 ) Den Knyttende.

5 4) Den Skjæggede.
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49« Svidur 55
) og Svidrer, 56

)

Som jeg lied hos Sohk-Mimer 5 7
)

Da jeg skuffed den gamle Jætte,

Og Midvvtners

Beronrte Son

Jeg ene fældet havde.

•VIII.

50. Beskjænket er du Geirrod!

For meget har du drukket,

Dig har Mjoden bedaaret;

Meget har du tabt,

Da du misted min Bistand,

Alle Einheriers og Odins Yndest.

51* Meget jeg dig sagde,

Lidet mindes du dog,

Dine Venner dig svige $

. Jeg min Vens

Klinge skuer,

Dryppende af Blod.

52« Sværdmattet Dodning,

Nu Ygg skal modtage,

Jeg veed dit Liv er lienrundet

,

Nornerne ere (di-) vrede,

5 5) 5 6) Den Sviende, Tærende.

5 7) Dybet* ell. Havets Jætte; Mimer i Dybet.
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Nu kan du Odin see —
Kom mig nær om du magter.

53. Odin lieder jeg nu,

Ygg 5 8
) hed jeg for,

Thund hed jeg for den Tid;

Vcikur 50
) og Hroptci-tir, 60

)

Gaut 61
) og Jaulk blandt Guder,

Ofner og Svafner,

6 2
)

Som jeg tænker ere alle

Bievne til af mig allene.

5 8) Den Betænksomme eller Frygtelige.

5 9) Munter, smidig, hurtig.

6 0 )
llaabernes (maaskee Stormenes) Gud.

6 I) Bevogteren (eller ogsaa Gothen, Gutherne.s Gud).

6 a) Diste tre Navne ere liir forklarede.
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FORTÆLLINGENS SLUTNING.
i

* *

Kong Geirrod sad, og havde sit Sværd lig-

gende paa Knæerne, halv uddraget — men,

da han horte at Odin var kommet der, stod

han op, og vilde tage ham fra Ilden. Sværdet

slap ham af Haanden
, og faldt til Jorden paa

Grebet. Kongen snublede og faldt fremad,

men Sværdet stod igjennem ham, hvorved han

fik silBanesaar. Da forsvandt Odin, menAg~
nar var siden længe Konge der (i Landet). [f*]

*
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ANMÆRKNINGER.

tt.

Til Fortællingen om Kong Hrodungs Sonner.

*] Denne liele Fortælling synes at beroe paa et he-

densk Ammestue-Eventyr, dog muelig grundet paa

et Digt, som forlængst er ganske tabu Man seer

lettelig, at ligesom Græker, Inder m. fl. meente

at Guderne tit paatoge sig (eller rettere besjæle-

de) menneskelige Skikkelser, opholdt sig saaledes

længe paa Jorden og omgikkes med Menneskene

(f. Ex. Athene som Mentes og Mentor i Qdys-

sæen) — saa have ogsaa Odin og Frigga i denne

Fortælling, ventelig for Morskab, eller til en For-

andring, efter Fortællerens Begreb, paataget sig

en fattig Bondes og Bondekones Rolle, en hel

Vinter over. I denne Tid opfostrede de, hver

for sig, de unge skibbrudne Brddre. I Oldtiden

fattede Fosterfædre og Fostermodre stor Kjærlig-

hed til de af dem opdragne Born, og mentes at

have lige Pligter mod dem , som mod sine egne.

Saaledes fattede Odin Forkjærliglied for Geirrod,

Frigga for Agnar. Den Sidstnævnte skulde, som

ældre Broder, arve Faderens Kongerige. Dette

kunde Odin ikke vel taale, da det var til hans

Yndling« Skade. De Raad, som han om Vinte-

ren lærte Geirrod , have da, efter Fortællerens

Idee, uden Tvivl foranlediget den stygge Hand-

ling, hvorved den yngre Broder efter Landingen

skilte sig af med den ældre. Slige Forbrydelser

vare hverken de hedenske Nordboer, Græker el-

ler Inder bange for at tillægge deres Guder. .For

List og Svig beskyldes især baade vor Odin , og

Asiaternes Boda

,

ligesom Snedighed endnu an-
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sees for en stor Dyd hos Bodaisterne, Dog kun-

ne vi formode at den kristne Opskriver af nær-

værende Fortælling, snarere liar sogt at sætte

hine, fordum formeentlig guddommelige Handlin-

gers Moralitæt i et forhadt, end i et elskværdigt

Lys. — Da Odin , 6om sagt, havde hjulpet sin

Fostersdn til Regjeringen, praler han, i Samtale

med Frigga, af sin kloge Udaad, og viser hende,

hvorledes hendes landflygtige Fosterson har maat-

tet tage til Takke med en Jætteqvinde til Hustru

og en Hule til Bolig. Hun forbittres herover og

beslutter at hævne sig. Hendes Hævn var ikke

aedlere end Forbrydelsen , som havde fremelsket

den. Hun beskylder nemlig Geirrod for nedrig

Karrighed og skjændig Adfærd mod uskyldige

Gjæster. Odin troer ikke hendes Udsagn, og vil

prove dets Sandhed, i menneskelig Forklædning.

Det var en almindelig Tro i Oldtiden, at naar

nogen ved Guddoms- eller Trolddoms-Kraft ifør-

tes et andet Legeme, enten det var af et Men-
neske eller Dyr, kunde Øjnene dog ikke foran-

dres ganske. Det var en Folge heraf, at den for-

klædte eller forvandlede Odins Ojesyn maatte af-

skrække enhver Hund fra at anfalde ham.. Trold-

folk mente man at have, eftersom Almuen i Dan-

mark endnu udlrvkker sig, onde Ojne (en for-

mentlig overnaturlig Egenskab, som ogsaa frygtes

meget af Perser, Araber, Tyrker og andre bster-

landske Folk). Derfor indbildte Frigga den hende
(orhadte Geirrod , at Odin, som var kommet i

hans Land under Navn af Grimner

,

var en Trold-

mand, og anfbrte, som et Bevis for Angivelsens

Rigtighed, at ingen Hund torde angribe ham.

Geirrod, som frygtede for Troldkarlens onde An-
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slag, vilde pine ham til at bekjende, og lod sætte

ham mellem to lide. Maaske troede han og at

Trolddommen skulde tabe sin Kraft derved, thi

vi finde hos Byzantinernc, at de ældste, og endnu

hedenske kaukasiske Tyrker (af hvilke Snorro la-

der en Deel indvandre her i Norden med Asa-

folket) mente at tilintetgjore Hexeriets onde Virk-

ninger paa en lignende Maade. Odin finder sig

taalmodig i denne haarde Behandling. Efter otte

Dage modtager han den forste Lædskedrik af

Geirrods Son Agnar. Til Lon derfor forjætter

han ham hans Fædrenerige og lærer ham tillige

skjult og himmelsk Viisdom. Mod Slutningen

opregner han mange af sine egne Navne, vente-

lig for at gjore Geirrod opmærksom derpaa, og

underrette ham om sin virkelige Nærværelse —
men Kongen, som havde drukket for meget, og

derved tabt sin Samling, misforstaaer eller forag-

ter den hele Tale. Endelig taber Odin Taalmo-

digbeden og afsiger sin Fostersons Dodsdom.

Fortællingens Slutning, som er tilfojet Diglet, un-

derretter os om dens Fuldbyrdelse • og Agnars

Indsættelse i Kongedømmet.

**] Ordet Smyl som jeg og Gudmund Magnæus have

oversat ved : onde Aander, menes at komme af

smdr, små o: smaa, og være beslægtet med de

nydanske Smvl, Smule o. fl. Det er saaledes

paafaldende at Jablohsky forklarer Smy, den onde

Dæmon Typhons ægyptiske Navn, for: Smaat,

subtilt al smo t smu som betyder det samme;
sma har den Bemærkning at formindske i boj

Grad; udvirke at noget bliver lidet ,
smaat eller

subtilt (Panlheon AEgypt. 111 . iio) — og den

selvsamme oprindelige Betydning har det oldnor-
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diske smd (hvoraf det danske for-smaa o. 8. v.)

Angaaende de herskende ægyptiske Stammers mue-
lige Slægtskab med Oldtidens gothiske Nordboer
kan man eftersee mit lille Skrift om den kauka-
siske Menneskestammesforste Hjemstavn og Ud-
vandringer. Kbavn i8i8*

***] Lidskialf Odins Hbjsæde paaValhalls Top, midt

i Gudcstaden, betyder egentlig Zenith eller Him-
lens synlige Isfepunkt.

****] j^er menes vei iDgen egentlig Jættinde, men en

Qvinde af Jætternes Folk , thi saaledes, og un-

dertiden Jætter, Bjergriser o. s. v. kaldte Gotherne

(som selv nævnte sig Gudernes Folk

)

de tilgrænd-

sende raae Folk af finsk, mongolsk eller celtisk

Stamme.

t] Som Himmelgud eller rettere Luftgud elskede

0din , i sine Forvandlinger, mest de blaa eller

spraglede Farver.

tf] Mærkeligt er det at den yngre Agnar var netop

io Aar gammel da hans Fader dode, ligesom den

ældre Agnar, da hans Broder lod ham drive ud

1 det vilde Hav. Med Hensyn til den blandt

mange af vore Forfædre antagne
,
østerlandske

.

Tro paa Sjælevandringen, lader det til som For-

tælleren liar meent, at den ældre Ag/iar, paa en

Maade, var gjenfbdt i den Yngre, og kom nu

endelig til at nyde Erstatning for den lidte uret-

færdige Behandling. Da Geirrod tillige straffes

for hans udovede Udaad fyldestgjores den poeti-

ske Retfærdighed nogenledes ved Fortællingens

Slutning.

-j-
¥

]
Da Himlens og Luftens Gud var en Aand som
kunde gjennemtrænge alle Ting, paatog lian $ig
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P

tit efter alle Folks Meninger, mangfoldige Skik-

kelser, især af Mennesker eller Dyr, enten for

at frydes ved den physiske Kjærlighed blandt Jor-

dens Skjonne, eller for at sætte hele Nationers

eller enkelte Personers Dyder eller Troskab paa

Prove. Odins Incarnation i denne Fabel er af det

sidste Slags. Muelig er den her omarbeidet efter

en ældre reen physisk Mythe , der sigter til Gu-

ders og Jælters eller Lysets og Morkets aarlige

Strid, ligesom saa mange andre af denne Eddas

mythologiske Digte. Da vilde Odin være den af

Dybets Dæmoner fængslede Aarsgud , Gcirråd

Vinterens Herre, udgnar den unge Lys- eller Vaar-

gud, som især yndes og forsvares af Frigga el-

ler den frugtbare Jords Gudinde o. s. v. Men
da vi her maa blive stoaende ved blotte Gisnin-

ger kunne vi ikke opholde os derved. Kun vilde

det da blive mærkværdigt, naar Digtets Scene sat-

tes i den morkeste Vintermaaned , at netop Ul-

ler 9 dens Maanedsgud, især paakaldes eller lov-

prises lier. Det hele maatte da antages for at

have været en Julesang til Vintersolhvervs]eslen

ligesom Vajthrudnersmaal vel og er en lig-

nende, til den seirende Aarguds Ære. Levnin-

ger af slige hedenske Hojtideligheder og Sange

ere visfe Jule- og Fastelavns .Lege, Maj-gilder

m. m. samt visfe dramatiske Optog, med tilho-

rende Vexelsange, blandt Almuen i nogle Egne

af Tydskland og Schweitz, hvorved Dåden eller

Vinteren drives ud , men Sommeren fores ind

(13)

O. 6. V.
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0*

Til Digtet Gr.hnnersmaaL

Str. 2. Gotnar synes lier at betyde det gotbiske
•

Folk, som udtrykkelig kaldes med dette Navn, i de hi-

storiske Sange af denne Edda. Ellers kan det ogsaa

betegne overhoved Mænd (af gothisk Si amme) men

men her er Gotnaland ,
(hvis den tilfojede Fortæl-

ling virkelig har ligget til Grund for Digtet) et Land

der laa i Nærheden af Havet, maaskee Gotland (el-

ler Gulland) i Ostersoen , eller ogsaa Gaulland eller

Gothland i Sverrig.

4 * Ordet heilagr (hellig) er vistnok fra Begyndel-

sen enten heidlægr himmelsk af Heid

,

den klare

Æther, i Græsk euatx, cetQpce, oubyp o. s. v. eller liæd-

• legr, halegr hoj , ophbjet. Ved dette hellige, him-

melske eller hojtliggende Land, menes vistnok AEilieren,

vor Verdens Lysalfers og de fleste Asa-guders Bolig —
men ved Thrudhcirn (Styrkens Hjem) Skyluften eller

Athmosphæren, som Thors eiler Tordengudens egent-

lige Opholdslied. Den yngre Edda siger og : Thor

er den stærkeste af alle Guder og Mennesker* Riu-

faz regin kunde maaskee her forklares: (til) al Regn

ophorer, mod Verdens Eiide nemlig, See Anmærk-

ningerne til Kaftlirudncrsmaal. I de paafolgende

Stropher opregnes de 12 himmelske Boliger, der, ef-

tersom jeg i Indledningen har forklaret, svare til de
• 0

12 Tegn i Dyrekredsen, Solens 12 Huse hos Oster-

lændingerne, samt endelig, ved de ethvert af dem især

foresatte Guddomme, til Aarets 12 Maaneder. Her

begynder da den billedlige Kalender.

5. D en furste Himmelbolig kaldes Ydale. Nav-

net kan forklares a) Væde - Regn- eller Snee-Dale og

b) Buens eller Jagtens Dale. Iler er Ullers Bolig.

»



i

195

Af flere Aarsager, som jeg forbeholder mig til et an-

det Sted at udvikle , liar Ulier oprindelig været en

Naturgud, hvem man især tillagde Sneen og siden

overhoved Vinteren. D n yngre Edda fortæller at han

er en Son af Sif (Jorden nemlig, fra hvem Dunsterne

opstige) og en Stedson af Thor (Si/s Mand, som i

Almindelighed ikke tordner om Vinteren). Han er

den hedste Bueskytte da Sneeflokker og Haglkorn ere

hans Pile' (de samme som Homer tilegner den græske

Luftgud Zens) ogsaa lober lian saa hurtig paa Skier

at ingen kan kappes med ham. Skier kunne allene

bruges i meget los Snee, og give da Reisen en Hur-

tighed, der blot kan sammenlignes med en Luftfart,

med Fuglens eller Vindens Flugt. Endvidere heder

det i denne Edda. "Han er lys af Udseende og kri-

gersk af Dragt og Lader.” Saaledes maatte en oldnor-

disk Digter forestille sig den raske Vinter, ifort et

glimrende Isharnisk og et Klædebon af hvidén Snee.

Paa lynsnare Skier farer han frem og udsender utal-

lige Pile. "Det .er godt at paakalde Uller i Tvekamp"

siger Edda. Det er meget naturligt, at liaarde Snee-

og Hagelbyger ere vigtige for dem der stædes i en

slig Fægtning, hvor man pleier at dele Vind og Sol.

I Skalda kaldes Uller Skierncs, Buernes og Jagtens

Gud. Som hekjendt er Vinteren med sin ls og Snee

særdeles fordeelagtig for Jægerne i de nordlige Lande.

Endvidere kaldes Uller her Skjoldets Gud, Af flere

Aarsager hertil anmærker jeg her kun den, at et

hvælvet Skjold var i Snee og Uveir en ypperlig Be-

skjærmelse for Krigeren , naar han gik mod Vinden

eller lagde sig til Hvile. Gudens Navn er vel draget

al det gamle Ord Ull (Uld) da Sneeflokkerne tit ere.

bievne sammenlignede derved. Saaledes heder det

f. E. i Psalmerne (147, 16) "Gud giver Snee som Uld.’*

(13*)
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At' en gammel Mythe som Saxo liar bearbeidet histo-

risk, kan man slutte sig til, at ligesom TJller var

Skieloherncs, blev han og af de Gamle betragtet som
Skojternes og Shojtcfartens Guddom. Den Maaned
som forestaar.s af Uller , kaldes i gamle islandske

Haandskrifter Ylcr (den tudende — som Vinterstor-

men); ogsaa Froste og Frost-Maancd — samt endnu,

som ftjrommeldr, i Svferrig Vinter-Maaned. Den be-

gynder efter Middeltal, den 21 November, og ind-

befatter Vinterens korteste, men tillige ofte hvideste

og for saavidt lyseste Dage, indtil Solhverv, hvormed
den endes. Ligesom Uller er den bedste Skytte, saa-

ledes er det ogsaa mærkeligt nok, at lians Rige sva-

rer til Skyttens Himmeltegn, efter en slig Inddelings-

maade. Grimncrsmaals Digter har vistnok givet Ut-

ler Forrangen, ved at opregne Maanedsguderne, en-

ten fordi Vinteren virkelig har begyndt paa den Tid
i de Egne, hvor denne Aarsregning blev indfort blandt

vore Forfædre, vistnok meget sydligere end Island, eller

og , fordi denne Maaned kan betragtes som Aarets

Midnat, men det er bekjendt at de gamle Skandina-

ver , ligesom flere Folk endnu i det indre Rusland,

regnede deres Aar efter Vintre, Dagene efter Nætter.

Uller personificeredes ogsaa som den hele Vinter

og kaldtes saaledes Faldurs eller Sommerens Brodér’

— men dette Slægtskabs Beskaffenhed vil nærmere
oplyses i Anmærkningerne til Vegtamsqvida .

Det andet Himmclslot eller Solhus er 4IJlieim .

Herom siger den yngre Edda . "udlpieim er cn af de

"ypperste Boliger i Himlen og de lyse Alfers Opholds-
sted." Det er dette Sted, hvorom Digteren lier be-

retter, at Guderne gave det, i Dagenes (eller Tider-

nes) Morgen til den spæde Frcyr som Tandfæ. Slige

Foræringer gave voie Forfædre til Born, naar de fik
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den fdrste Tand, og de gives endnu saaledes i Island

og i Finmarken.’ Ligeledes var det en Skik blandt

de Gamle, at give nyfodte Born Foræringer paa sam-

me Tid som de fik et Navn. Ikke allene Nordboer-

ne, men ogsaa Grækerne gjorde det. Dette sees f.

Ex. af Kallimachs Hymne til Diana, hvori de Foræ-

ringer beskrives som Vulcan gav den nyfodte Gudin-

de. Finlapperne bruge endnu denne Skik, og vore

Faddergaver ere en Levning deraf. Freyr betyder

Solens Guddom i det Hele, eller Nordboernes (anden)

egentlige Aarsgud (i dobbelt Henseende). Ved Vin-

tersolhverv forestilles han her som et nyfodt Barn

(aldeles paa samme Ma'ade og af samme Aarsag, km
Ægypterne forestilte deres Aarsgud Orus eller Horus).

Ogsaa Romerne fejrede Vintersolhverv som den uover-

vundne (eller uovervindelige) Solguds Fodselsfest (Na-

talitia invieli Solis

)

og af samme Aarsag var Julen

fra Arildstid af Nordboernes storste Hbjtid, som i

Pytheas's Tid helligholdtes i det nordlige Norge i

40 Dage, efter at Solen der forst igjen kom tilsyne

paa de hojeste Bjerge. At Alfheim betegner Lysal-

fernes (Lysets Geniers) Land eller Bopæl, er tydeligt

nok, men enten de overhimmelske eller de som

egentlig hore til vor Verden , menes her, kan man

neppe sige for vist, skjont det overhoved ikke gjor

meget til Sagen, da Solens og Jordspliærens Lysguder

6g Lysalfer dog havde sit fbrste Udspring i den em-

pyræiske Himmel. Vist er det overhoved, at dette

Alfheim sættes for et af vor Himmels Solhuse, og er

for saavidt forskjelligt fra det overhimmelske. Saale-

des indsee vi lettelig hvor got den skjonne allegori-

ske Digtning om Lysets Rige , som foræres den ny-

fodte Sol, pasfer sig paa Vintersolhverv , hvormed

dette Himmeltegn begynder. Det svarer ellers til

i
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Stenbukken i vor Dyrekreds, som ansees for at ^ere

et Sindbiilede paa Solen, der igjen opstiger paa Him-

melbjerget, ligesom det er Stenbukkens Natur, at

klattre op ad de hoje stejle Klippefjelde, og den Tid,

hvori det gjennemlbbes af Solen, kan i Almindelighed

.sættes fra 21de December til 20de Jan.

Vi tnaa , ved denne Lejlighed, nærmere betragte

Freyrs Natur og Betydning i det Hele. Han siges at

være en Son af Luft- og Havguden Njord

,

og Broder

til Freja

,

da baade Sol og Maane synes hver Dag at

fremstaae af Havel eller den undre Luft; derfor si-

ges og disfe Sodskende at være opfodte i Vanaheim
eller Skyeluften . Af samme Aarsag digtede Græker-

ne, at Apoll (som Solen) og Diana (som Maanen )

vare fodte af Latona , Dybet eller den undre Ath~

mosphære. Herom, og om Freyr især, siger ellers

den yngre Edda :

”Njord i Noatun avlede to Born,

”Freyr og Freya. De vare smukke og anseelige.

”Freyr er den fortreffeligste af Aserne. Han raader

”for Regn og Solskin, samt Jordens Afgrodc. Ham
”maa man anraabe om god Tid (eller got Aar) og

”om Fred. Han uddeler ogsaa Velstand til Menne-
skene.” Forklaringen af denne Mylhe er saare let

.og ioinefaldende. Som den skjonne, oplivende, vel-

gjorende Sol, er Freyr den fortreffeligste af Aserne.

Solens Indflydelse paa Væirliget er umiskjendelig.

Derfor raader Freyr baade for Solskin og Regn, efter

Eddo. Paa disfe Naturens Gaver beroer især Jordens

Afgrude, og derfor var han især Gud for dem. Ham
maa man anraabe om god Tid, eller : nærmere efter

Ordet, om got Aar

,

det er at sige, at Aaret i det

hele og Hosten især, skulde blive got og frugtbart.

Hvad der i Oversættelsen her er udtrykt for Velstand,

heder egentlig i Originalen Fe, nemlig Fæ (Qvæg),
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hvilket Udtryk i Tidens Længde (!igesom peciuiia

kom af pecu lios Romerne) brugtes om Penge og an-

det Gods.*) Det stammer altsaa bjensynlig ned fra de

forste Hyrdetider, da smaat og stort Qvæg især brug-

tes i Handel og Vandel, istedet for Penge. 1 Begyn-

delsen gav Frejr

,

som Solen, Lykke til Qvægavl, der

ydede vore Forfadre deres storste Formue. Dette er

6aare begribeligt. Han var saaledes Gud for Jordens

Grode, Agerdyrkning, Qvægavl, og den deraf flyden-

de Velstand. Af selvsamme Aarsager kalder Orpheus

Solguden jipoll, den som forestaaer eller velsigner

Sæden , Agerdyrkningen og Markerne (anepptos, ctpo-

r/3 /05 , uyptoc;) samt Rigdoms og Velstands Giver (oA-

(3io$urtq). Saaledes dyrkedes ogsaa Solguden Frejr,

som Giver af Jordens Frugtbarhed og den Rigdom,

som erhverves derved; men paa samme Maade ære-

des hans Fader Njord, som den der giver Velstand

af Havet , ved Fiskerie eller Sofart. Derfor sore de

hedenske Nordboer ved disfe tvende Guder, der raa-

elede for deres timelige Velfærd. Da dt’ns Vedlige-

holdelse stedse har ligget Menneskene paa Hjerte, og

Frygten for Tabet deraf, til alle Tider, virket stærkt

paa Gemytterne, saa finder man og, at Hensyn dertil

er taget i de endnu brugelige Eedsforklaringer, skjont

maaskee ikke paa saa udtryksfuld en Maade , som i

de gamle Formularer, skjont disfe vare meget kortere.

Mere herom anfbres i min Hdda-Lcere. Naar Frejr

i det hele, i Skalda, kaldes Gud for og Giver af

Qvægavl, Velstand og Rigdom, saa kunne vi endvidere

anmærke, at man til alle Tider, og af saare naturlige

Aarsager, har tillagt Solen Guldet, ligesom det sam-

me Tegn (O) endnu gjelder for begge. Eddas Be-

*) Heraf endnu i det Hanske : Dannefæ, Liggendefæ, Fæmon o. fl.
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retninger om Freyr og Folketroen om lians Natur og
j,

vMagt, bekræftes fuldkommen af Sagaerne, men vi

kunne ikke opholde os her ved Udviklingen af dette

. vidtløftige AEmne. Kun vil jeg anmærke, at ligesom

Ulier, Herre for den forste Vintermaaned , sættes for

Vinteren i det hele, og Baldur paa samme Maade

for Sommeren, saaledes er egsaa Freyr, især Gud for

det rigtige Solaars forste Maaned , tillige hele Sol-

aarets Herre, Dog var han, i denne Egenskab, un-

derordnet Odin som vort Jordsystems overste Aars-

og Himmel-gud.

6. Det tredie Solhus eller Gudeborg kaldes Vc\la-

Skjal/i Det har sit Navri af dets præsiderende Gud,

nemlig Vale. Den yngre Edda’s Forfatter har øjen-

synlig kommenteret over dette Sted, naar han siger:

at Guderne dannede den og tækkede den med det

akjære Solv — men han, eller maaskee snarere en

sildigere Afskriver, har taget Fejl, naar han sammen-
blander Vala-Skjalf med Odins Hojsæde Lid-Skjalf

og den her nævnte Gud Vale med Odin — hvilket

det dog bliver overflødigt at udvikle her. Denne
Himmelborgs Beskrivelse er egentlig en poetisk Skil-

dring, af Luftens og Jordens Udseende i de nordlige

Lande, under Vandmandens Tegn, omtrentlig i

Tidsrummet fra 20de Jan. til 19de Febr. Da glimrer

gjerne Stjernehimmelen med Solverskjær over den

sneedækte Mark, de giindsende Fjelde og de isdæk-

kode Vande. Vala-Skjalf betyder Guden Vales bæ-

vende eller svævende Slot, Han raader da for denne

Bolig. Den yngre Edda siger at Vale er en Son af
Odin (eller Himmelen

) og Rinde, ved hvilken Gud-
inde eller Nymphe den ufrugtbare eller 'vinterlige

Jord (efter Navnet) er tydelig nok personificeret. Der •

6iges ogsaa udtrykkelig at han er Stedson af Frigga,
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den frugtbare Jords Gudinde

,

ligesom Ulier er det

af Thor, af de selvsamme Grunde. Endvidere lieder

det om Vale : at han er tapper i Strid og en god

Skytte. Disfe Egenskaber betegne, ligesom jeg for

liar anmærket , en f inter- eller Snce-Gud (naar lian

blot betragtes som denne Himmelboligs Forstander)

men Pile og Tapperhed tillægges tillige Lysets Gud-

domme temmelig almindelig, i mytbiske Digtninger,

da Straalerne blive til Pile, men Lysets gjen nem-

trængende Kraft til Heltemod og Krigerstyrke. Sand.

synlig er Fale saaledes Lysets, især Dagslysets Sym-

bol, ligesom ogsaa allerede Suhm og Bastholm have

meent, og som jeg forbeholder mig at vise nærmere

i Udviklingen af Mytlierne om Baldur. Muelig men-

tes han at være den gjenfodte Lysgud File, en af de

tre store kosmogouiske Guddomme. Da* Lysets aar-

lige Herredomme fbrst ret kjendelig tiltager i denne

Maaned, sæites Fale, HOders eller Murkets Bane-

mand, til dens Behersker, og selve Maaneden kaldtes

af samme Aarsag Liåsberi (nemlig Lysbringeren eller

Fakkeldragercrd) af de gamle Nordboer. De kristne

Angelsaxer kaldte den Solmaaned , Tydskerne Hor-

nung, rim eligviis af de festlige Drikkehorn, som be-

tegne Julen paa de norske Primsrave. I Dansk kal-

des Februar Blide-Maaned. I denne Tid holdtes

fordum Midvinters/eslen, i Anledning al Lysets eller

Lysgudens Sejer, og til Glædesyttringerne herover

Porte den Skik, saavel i det sydlige som det nordlige

Europa, at antænde mange Fakler i og ved Husene,

samt Blus eller Glædes-lide paa Hojene. Dette skete

ogsaa ved Sommersolhverv

,

men da ansaaes de som

den skjonne, blide Baldurs Liighaal, i det Lysets

Overherredomme i Naturen da var til Ende; det

fandt derimod atter Sted ved Midvintersfesten

,

og
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da sagdes Vale, af en dobbelt Aarsag, at hævne Bal-
dur , ved at fælde eller undertvinge Huder, Morkets
blinde Guddom. Isteden for hin hedenske Fest, ind-

satte Paven den nu blandt os afskaffede Kyndclmisfe
eller Fakkelfesten, for at de hedenske Skikke kunde
vedligeholdes i en kristelig Form, til Almuens Forly-

stelse. Kun viede man da Fakler i Kirken med en

katliolsk Velsignelse, isteden for at det formodentlig

for var skect i Afgudstemplet, med hedenske Cere-

monier. Ildens aarlige Indvielse var for brugelig

blandt Druiderne, og end i Dag hos Inder og Perser.

Endnu betegnes denne Hojtidsdag (da en Deel af den
svenske og den norske Almue endnu bruger visfe

Bonner og Offringer til Ilden, vistnok Levninger af

de ældgamle hedenske Skikke) paa de norske Prim-

stave, ved et antændt Lys, ligesom Vintersolhvervs-

dagen ved et brændende Baal. Isteden for den store

Midvintersfest, fik man i Pavedommen de mangfoldige

Karnevals- eller Fastelavns -Lystigheder. Ogsaa Syd-
boerne havde forhen lignende hedenske Fester; Ro-
merne f. Ex. Ambar'valia

,

da man drog omkring
Marke og Enge med Fakler, for at afvende Uheld fra

dem, der siden og blev en katholsk Ceremonie. At
Kirkeskikkene paa Aske-Onsdag havde sin forste Op-
rindelse fra de hedenske Baal- og Fakkel-Antændelser

er meget sandsynligt. Jeg tvivler ikke paa at den
krigeriske Hedenoldsgud Vale (Vaulc, Vaale), er af

Katholikerne forvandlet til den hellige Paul (Pal,

Paal), hvis Fest nu indtræffer den 25de Janr. Paal-
mefs betegne de norske Bonder paa deres Primstave
ved en Bue

,

og paastaae, at Paul har været en
Krigshelt, som krigede om Formiddagen, men holdt
Eftermiddagen hellig (maaskee fordi Vales Krigsbe-

drifter begyndte og fuldfortes i hans tidlige Alder,
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men siden hvilede han sig ud). De kalde ham Paul

Skytte eller Paul med Buen . Vi see af det fore-

gaaende at Vale netop ansaaes for en Krigshelt , og

især for en god Skytte. Den hellige Valentin

,

som
dyrkedes af Katholikerne forst i Februar, minder end

tydeligere, hvad Navnet angaaer, om den vanhellige

Vale.

7. Den fierde himmelske- Gudcboli

g

kaldes Sdc-

qvaheck (o : Synke-Bæk, den dybe eller nedfaldendte

Bæk, Flod eller Væld) og den fore6taaes af Gudin-

den Saga , hvis daglige Gjæst, Himmelguden Odi/t

er. Herved mentes muelig Urdes Væld , de himmel-

ske, maaskee her især de vaarlige, befrugtende

Vandes Udspring
;

til det svarede Grækernes be-

romte Himmelflod Eridanus, Persernes shdui-sur

,

Indernes Majas Flod o. s. v. Her herskede Urda,

den ypperste af Nornerne, som bestemte og forudsaa

vort Verdenssystems, Guders og alle ovrige Væseners’

Skjæbne. ”Nornerne vise — Alfader handler (eller

udretter),” hedder det i et andet eddisk Digt. Odin,

med al sin Visdom, trængte til Undervisning af Nor-

nerne, ligesom Zeus og Jupiter af Moirerne eller Par-

eerne. Den forudsigende eller fortællende Gudinde

kaldes her Saga, o: den ralende, fortællende; Odin

og bun drikke tilsammen af Tidens og AEtherens

klare Væld, udgydet i gyldne Kar. Guldskaalene

sigte muligen til Solens glimrende Fremkomst af det

bolgende Hav. Da al befrugtende Væde, som nu

forst syntes at yttre sig med Foraarets Nærmelse,

kom fra Urdes Himmeivæld, maa vi med desstorre

Sandsynlighed antage at det menes her. Hvad nær-

værende Himmeltegn, nemlig Fiskene (efter ror Ta-

lebrug) angaaer, saa varer dets Periode omtrent fra

19de Februar til Marts eller Foraarsjevndugn,
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©g synes da Floden Sjnkebcck

,

med dens susende

•eller tonende Bolger, at forkynde de jordiske Van-

des Befrielse af Frostens Lænker, der i Almindelig-

hed indtræffer i denne Tid i vort Klima. Det er og-

saa nu at St. Peder eller St. Mathiis , efter det til

Katliolicisme forvandlede hedenske Sagn (om Thor

eller Thorre) der endnu gjelder iblandt vore Bunder,

kaster en varm Steen i Vandet og gjbr saaledes Isen

usikker, saa at den snart bryder op og giver Bolger-

ne frit Spillerum. I Hedenold holdtes paa denne

Tid den forste Foraarsfest , især med stor Pragt i

XJpsala , Sverrigs Hovedstad, med‘ et Storting, al-

mindeligt Marked o. s. v. Da fandt især store Drik*

kegilder Sted, som forherligede* ved Fortællingers

og Digtes hoj tidelige Recitation, saa at Odins og Sa-

gas ovenmeldte Beskjæftigelser ogsaa kunne sigte her-

til. Festen var især helliget til Disernes eller Gud-

indernes Ære, og kaldtes Goeblot eller Goc-Offeret,

af Goe, en mytliisk Prindsesse, der i det mindste

har været dyrket af Finnerne, og efter nogle, udgi-

vet for Tkors Datter. Vist er det, at Finlapperne,

lige til vore Dage, have helligholdt liiin hedenske

Fest, og dyrket hende under Navn af Kuova, samt

at denne samme Maaned endnu kaldes i Island Goe
eller Goa , i Syerrig G6ia. f af de svenske Finlapper

Kuovd ; Ku, Ko eller Go kaldes den i en af TVcr-

laujf forklaret dansk Rune-indskrift. Vi kunne saa-

ledes antage, at de sydligere Gother have kaldet den
samme Maanedsgudinde Saga

, som af de nordligere

og af Finlapperne kaldtes Goa. Man antager ellers

Saga , efter Navnet, for Historiens Gudinde, og det

maa derfor forekomme de i Mythologien ubevandre-

de underligt, at hendes Bolig omgives, eller endog

bedækkes af de susende Bolger. Men det er ingen

/
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ualmindelig Idee blandt Digterne, at Bollernes Su-

sen sammenlignes med melodisk Tale eller tonende

*Sang, og det er bekiendt, at de Gamles Fortællinger

stedse ledsagedes deraf, som affattede i Poesie. Ldl-

gernes Klang oe Bækkenes Rislen, meentes at vække

levende Tanker og befordre tænksom Grandskning.

Derfor boede Grækernes Muser , de spaaende Pareer,

Korner og andre vise Nympher ved Floder og Kil-

der. Af lignende Aarsager tildeels vare især Havgu-

derne (som f. Ex. Proteus og Mimer) vise Spaa-

mænd ;
Sirenerne og Nucken de ypperligste Sangere

o. s. v. Det ved Sagas Bolig ommeldte Vand, kan

. ret godt passe til Fiskene i den sydlige Himmelsphæ-

re, samt især til det bblgcnde Fæld

,

som afbilde«

ved dette Tegn, paa den beromte ældgamle Dyre-

kreds i Dcnderah (fordum Tenlira) i Ægypten. Odins

og Sagas Samdrikken er et saare skiont Æmne for

Tænker og Digter. Viin, den ædleste af alle begei-

strende Drikke, var Viingiveren Odins

,

Aandernes

Faders, eneste Næring. Frydefuld var den især i

Samnydelse med Saga, Historiens Gudinde, livis Be-

geistring dog, lier paa Jorden, tillige er Odins Gave.

Men Vinen er kun allegorisk, og kan forklares paa

flere Maader. Saaledes synger f. Ex. Grundtvig:

Saga / hellige Mb !

Hisset i Sdcqvabecks Sale

Skued jeg undrende dig

Tomme med Odin det gyldne

Tidernes skummende Bæger. —
Hojt fra skinnende Bænk

Toned din klbgtige Tale;

Odin forstod den, men ej

Fuldelig Klogten at latte

Mægtede Sonner af Askur.
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8- ro. Det femte nordiske Solhus eller Gudeborg
kaldes Gladsheim o : den glade eller klare (Glædens
eller Klarhedens) Bolig eller Opholdsiled. Herover
udbreder den guldstraalende Valhall sig, thi her er

Indgangen dertil. Valhall er nemlig Himmelsphærens
overste Deel og Gudernes fælles Slot. Den yngre

Eddas Forfatter synes i Begyndelsen at liave paa en

Maade urigtig sammenblandet Gladsheim med Val-
hall, thi det er sidstnævnte Slot, men ikke egentlig

Gladsheim, hvori der var Sæder for alle tolv Asagu-

der, og desuden et Hojsæde for selve Alfader (nem-
lig Udskjalf) naar han havde Lyst til at see ud
over alle Verdener. Dog falder Skinnet heraf for det

meste bort, naar man ret betragter Ordenes Sammen-
hæng og Mening, da det egentlig heder: I denne

Stad (o: Gudcborgcn) paa Idasietten er et Sted som
kaldes Gladsheim. Men igjennem Gladsheim er Ind-

gangen til Valhall, og det kunde altsaa let sammen-
blandes dermed. Aarsagerne hertil ere indlysende

nok. Solhuset Gladsheim svarer itemlig til Himmel-
tegnet Vædderen, hvis Periode regnes omtrentlig fra

Si de Marts til 21 de April, og begynder netop ved For-

aars-Jævndogn ; men de gamle Osterlændinger; Græ-
kerne og flere Oldtidens Folk kaldte stedse Foraars-

Jævndogn Solens og Himlens Porte. Her have vi

da saa tydelig en Oplosning af Mythen , som vi vc-I

kunne onske os. Her findes den hoje klare Luftegn,

hvor Solen hæver sig til den ovre Deel af den him-
melske Hemisphære. v4sgaard betyder Ætheren selv,

og Valhall er dens overste Hvælving, saaledes som
den viser sig for Ojnene. ]\

ravnet kommer oprindelig

af J air, hvalt Runding, Rundbujning , og betyder

da den hvalte eller hvælvede Hall. Ogsaa kan
man, ved at udlede Navnet Ira andre Sprogrodder,
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oversætte det ved: i) den ypperlige, 2) de Udvalg-

tes og 3) de Faldnes Hall eller Slot. Valhalls Kjen-

detegn beskrives her i tvende Stropher. Då Fyrster

°g tappre Krigere især skulde optages i denne Gude-

borg, efter vore Fædres Forestillinger, maatte dens

Udpyntning ogsaa svare dertil i Skjaldenes Indbild-

ning. Derfor siger vor Digter: "Loftet er lagt med

"Spyd eller Landser." Denne Lignelse maa, ved for-

ste Cijekast, forekomme os upasfende, men en slig

Indvending gjendrives let ved Himmelens Betragtning,

især ved Jævndognstide. Netop da- fremskinner det

saakaldte Zodiakallys, som beskrives saaledes af en

Astronom:*) "Naar vi betragte den vestlige**) Him-

"mel, i Marts Maaned, naar Tusmorket eftefr Solens

"Nedgang er ophort, og den ostlige Himmel i Sep-

tember, forend Tusmorket begynder om Morgenen,

”da vil vi blive et Lys, lig Melkevejens, vaer. Dette

"Lys vil vi finde bredt ved Synskredsen, men siden

"at spidse sig sammen hojere op i Himmelen. Dette

"Lys, som vel er paa Himmelen bestandig, men sees

"best hos os i de anforte Maaneder, fremskinner al-

tid i Dyrekredsen, og kaldes derfor Dyrekredsens

"Lys." Ikke allene af dette Phoenomen , men ogsaa

af Melkevejen, ja endog af visfe Luftsyn, der ved næ-

sten klar Himmel danne ligesom etslags Sparreværk

til dens Hvælving, kunde Digterens Phantasie danne

et Tag lagt af Skjolde og skinnende Landser. Af

samme Art ere og de glimrende Brvnier (eller Pand-

serskjorter) der strbes om Bænkene, som uden Tvivl

maa henfores til en eller anden Art af Stjemesamlin-

*) Soborgs astronomisle Lærebog 2det 0|)lag S. 41*

**) Efter nogle gamle Nordboers Mening maatte Valhall eller

dens Indgang især suge* i Vesten.
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ger, Luftsyn, lysende Skyer eller Dunster o. s. v. —
thi Digteren mener vistnok de saakaldie Rin gebrynier,

der bestode af smaa Ringe , indflettede i hinanden,

og lignede saaledes vævet Toj , men ofte forgyldt, el-

ler skinnende blank, af Staal eller andre Metaller.

Over Emblemerne ved Valhalls Porte kan jeg ingen'

bestemte Forklaringer give, om nemlig den fængslede

Fenris-Ulv eller en af de saakaldte Sol-Ulve menes

lier, eller maaskee blot et Stjernebillede i eller nær-

ved Vædderens Himmeltegn. Ligesaa uvis er jeg, t

Henseende til den over Porten svævende Orn , otti

den er en Constellation , eller den Orn, der sidder

overst i Yggdrasils hoje Himmelkrone, og vel blot er

et Symbol paa den højere og sydlige Luftegn, modsat
• #

Jætte-Ornen Hræsvelg, som Sindbillede for den lavere

og nordlige. Vist er det at Ulven (Odins Attribut)
•• •

og Ornen (hvis -Skikkelse han undertiden paatog sig)

vare blandt de ældste bekjendte Constellationer hos

flere Oldtidens Folie i de sydligere Lande. *) Som
Himlens, Luftens og Aandens Guddom modtog Odin
de under aaben Himmel faldende 'Menneskers Aand;
han glædedes saaledes ved de Offre som Kampen
bragte ham , og lonnede de doende Krigeres Sjæle

med Lyksalighed og Hæder i det andet Liv. De node
Valhalls Herligheder i fuldt Maal. Vi have allerede

bemærket at Gladsheim er Valhalls Port eller

gaards Forstad (efter en anden billedlig Inddelings-

maade). -Derfor stod den under Valhalls Herskers,

Odins, eget Opsyn og Overherredomme. Efter den

*) Ulv > Orn og Ravn (alle ellers Odins Attrilmter) opregnes

» som Constellationer i et lille Poem, forfattet af en bekjendt
islandsk Digter, Provst Thartah Thorarensen tidlig i det

18de Aarliundrede. Digtet indeholder, efter dets Titel :

Nordiale St/ernenayné (Norrcen/ljornu-nofnJ

,
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almindelige Forklaring er det liam, der her indbyder

og modtager hver Dag de Mcend som faldt for

Jraaben eller havde ladet sig mærke med Spydsod,

som hans himmelske Salighed værdige , og saaledes

bliver da han selv Himmeltegnets eller Solhusets fore-

staaende og beskyttende Guddom. Ogsaa satte flere

gamle Folk Solaarets Begyndelse her, eller ved For-

aars-Jæ^ndogn, da Lysets aarlige Overherredbtnme at-

ter begynder, og saaledes siges da Odin, som vor

overste Himmel- og Lys-Gud, især at forestaae dette

Solli us. >!an har paa denne Maade stedse antaget,

at Hropt (Hrdptr) her kun betegner selve Odin , li*

gesom dette oftere er Tilfældet i Eddasangene — men
af flere Grunde forekommer det mig sandsynligt, at

her blot menes en Under-Gud, etslags guddommelig

Herold, som tillige er Valhalls overste Dorvogter

(ligesom Katholikerne siden ansatte St. Peter paa

6amme Maade ved Himmelens Port) og at Ordet

Hrtiptr er sammendraget af Hropudr , som betegner

en Opraaber , Udraaber (alrsaa Herold) eller hojro-

stet Taler

,

siden har været brugt for Odins Præster

her paa Jorderige. Navnet synes at pæge til den æld-

gamle Forestilling, at de Udvalgte, hvem Indgangen

til Valliall tillodes, opraabtcs ved Overgudens Herold.

Da flere af Guderne bare forskjellige Navne, nogle

endog meget mange, saa kunde man formode at Her-

mod , Odins Son og Sendebud, menes ved denne

Hropt, eller guddommelige Herold. .Vi finde nemlig

at Odin, ved hojtidelige Lejligheder, har udsendt

ham, for at afhente dem som skulde optages i f^al-

hall , f- Ex. Baldur , efter at han var bleven dræbt

ved Misteltenen; ogsaa den norske Konge, Haagen

yldelsteinsfostre , gik han, efter Odins Befaling, i

Mode. Men — skulde end Htopt her betegne enten

(‘ 4 )
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Hermod , eller en anden nu ubekjendt Undergud, saa

bliver det dog O din , V alkalis Herre, der især raader

for dette Hiinmeltegn , som Solens, Valhalls eller

Overhimlens Port eller Indgang, og saaledes kan man
da ej heller antage det for aldeles urimeligt, at kun

en vis Personification af ham, som særegen Maaneds-

gud, forestilles her. Flere osterlandske Folk antage,

at Solens Port ogsaa er Sjælenes eller de hodenfarne

menneskelige Aanders Indgang til de himmelske Bo-

liger.

xr. Den siette Himmelbolig Thrjmheim svarer

til Tegnet Tyren

,

eller Perioden fra 2> de April til

20de Maj. Thrjmheim (den dundrende Egn) antages

•ellers som et passende Navn for hbje, gjenlydende

Bjerge. Her sættes det For den Himmelegn, livoiu

Solen, efter (Jjesynet, atter hæver sin Gang over de

liojeste Fjelde. Digtningen nedstammer uden Tvivl,

fra et Land, som ikke manglede disfe. Om ikke fra

Kaukasus, hvor Forfatteren af et i Paris 1809 ud-

kommet Skrift vil bevise Dyrekredsens Billetler ere

forst opfundne, saa dog vel fra Norge eller Sverrigk

Jætten Thiasfe herskode for i denne Himmelbolig

(siger Digteren). Han var af Frostjætternes eller Vin-

terdæmonernes Slægt, og betegner vistnok, ligesom

saa mange af hans Ætlinge, Vinteren eller Vinter-

stormen. Eddadigtene fortælle, hvorledes han, efter

at have bortranet Idunna , de blidere Aarstiders for-

yngende Gudinde, i en gigantisk Orns Skikkelse (li-

gesom hans Frænde Hrccsvelg

)

forfulgte Odin som
havde vovet sig til Jotunheim, — til Asgaard eller

Himlen, men der blev han fældet af Thor , da Tor-

denguden gjbr Ende paa Vinterens Herredomme, og

Vinterjætten blev saaledes opbrændt af den himmelske

Ild inden Asgaards Mure, Endvidere fortælles, hvor*
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ledes Thiasfes Datter, Skade , tog Hjelm og Brynie

paa, og begav sig til Gudestaden , lor at hævne sin

paders Drab. Hun indgik Foi lig med Aserne, paa

den Maade, at hun kunde vælge hvem af dem til

Mand som hun vilde, men halv i Blinde. Skuffet

ved sine Gisninger, kaarede hun Njord isteden for

' Baldur , men de forligtes ikke ret vel, thi Skade

vilde helst boe hvor hendes Fader for havde boet,

nemlig paa Fjeldene i Tlirymhei/n. Min Forklaring

over hele Mythens væsentlige Indhold er denne: De

Gamles Sommer begyndte, efter deres Tidsregning,

netop i denne Maaned. Thiasfes Drab, begaaet ved

Tordneren, betegner altsaa Vinterens Fald , for den

til de opvarmede Luftegne tilbagevendende Torden.

Thiasfes Datter, Skade , ophøjet til Asagudindernes

Rang, mentes at forestaae de heftige, men opklarende

og Luften rensende Foraarsvinde , som herske paa

denne Tid, men maatte henregnes til de sommerlige

Elementår - Dæmoners velgjoreude Frembringelser.

Navnet Thrymheim sigter vel egentlig dels til dem,

dels til Tordenens Dron, som nu begyndte at lade sig

hore paa ny for Alvor. Da Tordneren, ifolge den

gamle Mythe, kastede den fældede Frostjættes Ojne

op paa Himmelen, og forvandlede dem til Stjerner,

xnaa vel denne Constellation soges i Tyrens Tegn,
• •

hvori ogsaa dette astronomisk - mythiske Dyrs Oje

endnu er en særdeles udmærket Stjerne. Særdeles

mærkeligt er dot, at ligesom Thor saaledes siges at

have dræbt Vinterjætten, samt ellers stedse at forfdlge

hans Frænder, Morkets og Kuldens Dæmoner, saa be-

gynder ogsaa Sommeren efter den oldnordiske og

endnu, for saavidt, i Island brugelige Tidsregning, i

denne selvsamme Maaned og alletider paa en Tors-

da a
. Da Thrymheim , Skades Bolig er af den Be-

(14*)
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skafFenhed , at hun, som den yngre Etlda siger, ofte
lober paa Skier efter Dyr, saa begribes lettelig af

det foranforte, at den maa soges blandt Alpedale,
hvor Sneen endnu ikke er toet op, da den alt for det
meste er smeltet bort i de lavere Egne. Hun bliver

saaledes at ansee for Jagtens Gudinde. Hendes Rige
bestaaer af sneeklædte Fjeldrygge, der dog omgives af
gronne Dale og udspringende Buske, samt Vaarens
ovrige Phoenomener i en saadan Fjeldegn. Som
Luftgudinde er hun den raske Foraarsftorm , som
jiger Skyer og Dunsler paa Flugten. Da hun fbrst
viser sig, raser hun frem med vinterlig Harme, og
er fiendsk mod de milde Asaguddomme , men snart
forliger liun sig med dem, og lover at ægte Luftguden
Lijord; men da denne især hersker i de undre Hav-
egne, og hans megen Taage og tunge Luft ikke vel

kunde forenes med,Skades raske og opklarende Færd,
saa tyede bun igjen til sine kjære gjenlydende Fjelde,
hvor hun tit viser sig i heftige hvirvlende Vindstod.
Da Stormen der pidskede- Sneen, saaledes at den rog
i Luften som hvide Stovskyer, digtede man at Skade
lob paa Skier og forfulgte Dyrene med sine Pile.

Skade er fodt af Jætteslægten, men indlemmet i Gud-
indernes Tal; kun er af halv vinterlig, halv som.

merlig Natur. Mere om hendes Karakter og Ud-
seende anfores i den mythologiske Ordbog. Indtil

videre henviser jeg til Oehlcnschlaegers Skildringer
af denne Gudinde i Nordens Guder S. 206 og fl. St.

*

12. Det syvende Solhuus eller Giideholig er

Breidablik, o: Brcdtblinkendef Vidtskinnende, vist-

nok et særdeles passende Navn paa Baldurs Himmel-
rige og deu skjonneste Aarstid, fra 2idé Mai til Som-

mersolhverv (benved den 20de Junii). Her finder

man, hvad Væirliget og Naturen angaaer, de færreste
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Rædsler og Gjenvordigheder. Om dens Forstander

siger Edda : "Odins anden Sdu (efter Thor) er Bal-

"dur den gode

;

lian er saa faver og deilig, at det

"lyser af ham; der er en Urt, som lignes med Bal-

"durs Ojenbryne, og den er den skjonneste af alle

"Urter, hvoraf du kan slutte dig til hans deilige

"Haar og" Udseende. Han er den mildeste, viseste

"og meest veltalende Asa, og har den Egenskab, at

"hans Domme

”

(Sætninger; hvad han haver opreist

eller anordnet) "nedbojcs ikke.*)” (Her menes nem-

lig Solbanen , ved det Solen , medens han raader for

dens Gang, gaaer bestandig op ad til dens liojest'

muelige Standpunkt) "Han beboer det Sted i Him-

"Jen , der kaldes Breidablik

,

og der taales intet

"ureent" (at sige: af ondt Væirlig, som foraarsager

stygt Fore o. s. v.) Urten Baldersbraa er allerede

ommeldt her foran S. 17.

Celterne helligede deres Solgud (Belenus) Plan-

ken Belenuncia

,

Ægypter og Inder Lotos-Blomsten

o. s. v. Ved Folkevandringerne og Himmelegnenes

Afvexling er de symboliske Solblomsters Forskjellig-

hed opstaaet. Ligesom Baldur raadede for barets

skjonneste Maaned, der ender med den længste Dag,

saa sættes han undertiden i Mytherne for den hele

Sommer, men hans Frænde Ulier, den forste 'vinter-

lige Maancdsgud

,

for hele Vinteren. Da Baldur

saaledes egentlig er Sommersolen

,

er det en besyn-

derlig, men dog i Naturen grundet Overeensltem-

*r

) I visse Varianter læses halldaz (for hallaz), o: holdet itte,

staae Uha ved Magt. Her menes da vel huns sidste Dora

eller Anordning, hvis Gyldighed ophorer med lians Dud

eller Nedfart til Underverdenen. Paa et andet Sted i dea

yngre Edda heder det om Breidablik : at det er det dejligste

Sted i Himmelen.

§
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naelse, at Syrer og Hebræer opkaldte denne Maaned
efter Thammuz , Perserne efter Khordad og Romer-
ne efter s.ipollo , som alle betegne det samme. Bal-

dur siges ellers at være' den anden Sun af Himmel-
guden Odln. Thor var den furstc, da Tordenen er

ældre i Aarstiden end den liflige Skjærsommer. Bal-
durs Moder er Frigga, den blomstrende grodefulde
Jord . Hans Fest helligholdtes vistnok ved Sommer-
solhverv ; da de paa Hojene tændte natlige Baal
sigtede til Solens da herskende hojeste Giands og
Dagens stdrste Længde, men tillige maaskee til de

Gamles Idee, at Solen da paa en Maade var ud-

brændt, fordi dens Skin og Gang tabte sig, men
Morket fik igjen Overherredbmmet i Naturen. Der-

for sagde man : at den af Huder eller Murket fælde-

de Lys- og Maaneds-gud nu lagdes paa Baalet. Ba-

nemanden Huder nedlagdes igjen af den unge Jfale,

ved Lysets Sejer over Vintermorket
, ved den aarlige

Fakkelfest , da Huder atter ombragtes og lagdes paa

Baalet — efter hvad der allerede er anfort i det fore-

gaaende. Jevnfbr Indl. til Halas Spaadom S. 20.

Over Baldurs Dod sorger hele Naiuren, men selv

Odin kan ikke udfrie ham fra Underverdenen og He-
las Vold, foreild han i Tidens Fylde (at sige forst

i et andet Aar) vender gjenoplivet tilbage til Jorden

og sit himmelske Rige. Men ligesom Nordboerne i

Begyndelsen antoge eller digtede, at Aarets Guder
vare underkastede slige Forandringer, saa meenle de

og, ligesom de fleste Østerlændinge, at der ogsaa ga-

ves uhyre lange Verdensaar, hvori hele Verden med
dens Elementarguder og deres Undergivne, Menne-
skene, undergik lignende Hoved-Forandringer, skjont

paa en eftertrykkeligere og foleligere Maade, da Him-*

mel og Jord næsten skulde reent førgaae ve.d Hede
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og Kukle, men dog endelig, efter Alfaders evige Be-

stemmelse, atter tiltage, fremstade og blomstre i en

ny og herligere Skikkelse. 1 Henseende til Baldur

lienviser jeg endvidere saavel til den mythologiske

Ordbog, som til min Bearbeidelse af Eddadigtene

Valas Spaadom, Odins Ravnesang og Veglams

-

qvida .

15. Det ottende Solhutis er Himmelbjerg, med

dets Forstander Heimdall, svarende til Himmeltegnet

Krebsen og Perioden fra Sommersolhverv (eller om-

trentlig den Junii) til 2i de Julii. Herom siger

den yngre Edda: "Heimdall kaldes den hvide (eller

**hvideste) Asagud. Han er stor og hellig (dette Ord

betyder, efter dets fdrste Oprindelse: ophbjet,

boende i det Huje) og fodt til Verden af ni Mber,

"som vare Sbstre, som lian selv siger i Heimdalls

"Sang (et nu forlorent Edda-Digt). Han heder og

"Hallinskeide (hvis Bane helder ned ad), cg Gul-

"lintanne (Guldtand), fordi lians Tænder vare af

"Guld. Han boer paa 'Himmelbjerg ved Bif-rust.

"Han er som Gudernes Vogter,* og boer ved Him-

"lens yderste Ende,*) for (som Speider eller udsat

"Skildtvagt) at vogte Broen for Bjergriserne. Han

"behover mindre Sovn end en Fugl
;

seer saa godt

"om Natten som om Dagen, nemlig hundrede Raster

"vidt. Han kan hore Græs groe og Uld voxe ,
folge-

*’lig ogsaa der, som giver en stærkere Lyd. Han har

"en Basun som lieder Giallar-horn , og blæser han

*) Efter Ordene : ’Tua Himlens Ende ved Kroenden livor Bif-

"rost (altsaa dens overs te Top) naacr til Himmel« n.” Da
Regnbuens Hiijde svarer (efter Gjesynet) til Sulens, paa

den Tid den viser sig , og denne er stors t ved Sommersol-

hverv, ‘ saa siges- Gudetroen her især al naae til Him-

melen.
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"deri, kan det hores i alle Verdener (Opheldsfle-

”der).” — Forklaringen over Heimdalls Natur, be-

tragtet som Maanedsgudens
, falder saare let og na-

turlig efter mit udlundne System, men ellers anseer

jeg den for umuelig at udfinde. Himmelbjerg er So-

lens hojeste Standpunkt , o : Solbanens overste Top,

hvor Solguden throner ved Sommersolhverv. Derfor

er Heimdall den hvideste eller lyseste Asagud

,

at

han modtager og tildeels forestaaer Herredommet over

den lyseste Aarstid. Men derimod kaldes han Hal-

linskeide fordi Solens Gang paa sin aarlige Bane
nu atter begynder at helde nedad (isteden for at

Baldurs bestandig gik opad). Heimdalls guldtop-

pede Hest og gyldne Tænder sigte vel til hans Over-

flodighed af Sollysets Guld , og tillige til andre Na-

turphoenomener af Regnbuearten, hvad der dog her

bliver ufornodent at udvikle.*) Som Gudernes / ~og-

ter (eller Fægter) staaer han paa Himmelbroens Top

eller Himmelbjergets Spidse, for at udspeide Asagu-

dernes Fienders Nærmelse eller Ankomst. De vente-

des ej allene nedenfra men ogsaa ovenfra (nemlig fra

Aluspell eller den empyræiske Himmel). En saadan

Stilling for en Skildvagt var altsaa den naturligste.

Men netop da, naar Heimdall er kommen paa sin

Post, begyndte Farerne at nærme sig i Murket, som

nu atter truer at opsluge Jorden, og Heden fra Sur-

turs Ildhimmel, der 6nart paa en Maade kan siges

at opbrænde den^ eller fortære dens Væxter og leven-

de Væsener. Heimdall er vel skikket til sin Post, da

han, som det heder, behover mindre Suvn end en

Fugl. Han soyer nemlig slet ikke linder en nord-

- *) Muclig og til visse Figurer paa de oldnordiske Hedningers

kalendariske llune-Stave.
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lig Himmelegn, da Dagen eller Dagslyset Stedse lier-

ske i den hele Maaned. AF samme Aarsag seer lian

saci godt om Natten som om Dagen, da begge her

ere, saa at sige, lige lyse. En klar Nat er endog i

i en hoj Grad lysere end en mdrk og taagefuld Dag.

Heimdalls overordentlig gode Hurelse sigter til den

Stilhed, som nu hersker i Luften, hvorved selv den

mindste Lyd udbreder sig vidt og bredt omkring.

Blæser han derimod i Basunen, at sige ved en Storm

eller en anden lignende voldsom Natur-Begivenhed

(maaskee især et Meteor, som i Skikkelse ligner en

Basun) saa hores det i alle Verdener (eller Opholds-

lieder) og forkynder Gudernes nærforestaaende Kamp
med .Dæmonerne, Heimdalls Basunlyd eller Blæsen

i Giallarliornet, synes ellers i Valas Spaadom at sigte

til den Hoj tid som Baldur og han dele, nemlig Mid-

sommer- eller Sominersolhvervs-Festen , hvortil Folket

sammenkaldtes med Basuner eller Valdhorn
;
”) hertil

sigter vel og (da Grimnersmaals Maanedsvers tillige

synes at udgjore en forblommet Kalender) hans fry-

dclige Mivddrihken . At liin Fest har været en af

de ypperste for vore Forfædre, derom vidne endnu

vore egne Kilde- og Skov-turer, samt andre Lystighe-

der i Sanct Hans Nat og Dyrehaugetiden. Heimdalls

egen Himmelbolig kan og siges at være rolig og rig

paa den ælhcriskc Gudedrik. Andre Myther sigte

til Hcimdall som Himmelbroens eller Regnbuens Gud

og Beskytter. Muelig blev Melkevejen anseet for

den ældste Gudebro , og Ideen om Himmeltegnets

*) Muligcn liave vore Forfadre lagt Mærke til at Lyden l

Almindelighed (maaskee mest i den rolige Sommertid)

forstærkes betydelig om Natten, hvorom Humboldt nylig

li ar skrevet cn mærkelig Afhandling. Midsommcrs-Mid«

nat var den her omhandlede Tidspunkt.
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Gud forst forbunden dermed, men siden ansaaes

Regnbuen for at liave hin ophøjede Bestemmelse.

Det er i denne Egenskab at lian siges at være fbdt
eller baaren (thi dette Udtryk gav Anledning til hyp-

pige Ordspil blandt vore Forfædre) af ni Moer, alle

Søstre, men tillige Jætteqvinder. De opregnes i

Hyndlas Sang , og kaldes der Jættemoer, eller Jom-

fruer af Jætternes Slægt. Deres sammesteds opregne-

de Navne sigte tydelig til visfe ElementarkræFter, der

mentes at virke i Dybet, altsaa være af Jætteslægten,

og saaledes, ved Dunsters og Dampes Udvikling (hvor-

for han og udtrykkelig siges at være styrket af Jor~

dens Kraft) at frembringe den efter nogles Mening

nifarvede Regnbue , der ofte synes at rcise sig op

af det vilde Iiav, golde Sandørkener eller nøgne fæle

Bjergegne, som ansaaes for at være Jætters og Trol-

des Boliger. Fra Dybet stiger HcimdalL op til Skyc-

luften eller 1 anahaim , og undertiden mentes han at

fremkomme der; derfor kaldes han, i enkelte Digie,

en Vaner. Endelig svnes han at kneise i slszaard

eller den høje Himmel; derfor kaldes han tillige en

. j4s , og har saaledes faaet en af de 12 Gudeborge,

tjndog den mest ophojede, under sin Bestyrelse. Det
er interessant nok at lægge Mærke til hvor nøje Heim-
dall svarer til den græsk-romerske Hermcs-Mcrcurius,

som Mannedsgud betragtet. Rudbcck har allerede

( Atlantica II, 50) lagt Mærke til Ligheden, uden dog
at ane dens, efter min Mening, rimeligste Aarsager.

Begge kaldes, hver for sig, den hvide eller lyse

Gud; begge have et særdeles skarpt Syn, og begge

ere Gudernes / -ogtere• Heimdall og Hermes maae,

som Guder lor den samme Maaned, have de samme
Egenskaber. Den hele Overeensltemmelse er 6ikker-

lig ikke ny.

i
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i4- Det niende Solhuus er Folkvang med Maa-
nedsgudindens Freja , svarene^ til Himmeltegnet Lo-

ven og Perioden fra 2i‘le Juuii til 22Je Om
Gudinden siger den Yngre Edda:' **Freja er Sdster ^

1

til Frejr og Datter til Hjord af Noatun . Begge ere

’de smukke og anseelige. Hun er, efter (eller hos)

'Frigga den herligste (skjonneste) af Asynierne. Hun
’liar en Bolig i Himmelen som heder Folkvang , og

’naar hun rider i Strid, da tilhorer Halvparten af de

'Faldne hende, den anden halve Part Odin , som det

’lieder i Grimnersma dl. Hendes Sal Sejsrumner er

’stor og skjon. Naar hun tager ud, kjdrer hun med
’to Katte for sin Vogn. Hun er dem bevaagen som

’paakalde hende. Hun finder megen Behag i Kjær-

’ligliedsfange, og hende er det got at bede til i El-

’skovsanliggender. Af hendes Navn har den Hæders-

titel sin Oprindelse, at fornemme Koner kaldes

Truer.” Endvidere heder det paa et andet Sted:

*Freja er den fornemste Asvnie, næst. efter Frigga.

Tlun er gift med en Mand som heder Odur, Deres

'Datter Hnos er saa faver, at alt hvad der er smukt

’og kostbart kaldes saaledes efter hende. Odur drog

langvejs bort. Freja græder over lians Fraværelse,

’og ere hendes Taarer rode som Guld. Freja har

'mange Navne, fordi hendes Navn forandredes efter

’de forskjellige Folkeslag hun kom til paa sin Reise,

’da hun ledte efter Odur, Hun heder Mardoli,

‘Horn, Sjr og Vanadis, Hun ejede Smykket Bri-

‘sing,‘‘ At udfinde Frejas Betydning er ikke meget

vanskeligt. Efter Naturens qvindelige Princip, der

sagdes at raade for Jorden i det hele, satte alle gamle

Folk Maané - Gudinden byerst. Hin betegnes hos

os som Frigga, denne som Freja, Maanegudinden

var det sandsynligvis , 6om af de græske Oeboere el-
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ler Kystboere fbrst kaldtes jåphroditc (oldnordisk

Frododis, o: Fraa-dise) som opkommet af Havets

Skum , og hun blev siden til Romernes Venus

,

samt

var Soster til Solguden Hpoll

,

men begge Sodskende

Bdrn af Latona

,

Dybet eller den underste Luftegn.

Af selvsamme Aarsager siges Maanegudinden Freja

at være Sdster til Solguden Frejr

,

men begge til-

sammen Bdrn af Fjord, Gud for Havet og den un-

derste Luftegn. Nu indseer man ogsaa let, hvorfor

Freja siges at være den skjbnncste af Asynierne og

den fornemste næstefter Frigga. Planeten Venus var

hos os opkaldt efter Freja, men Fredagen (tydsk

Freytag) har rimeligviU baade været helliget hende

og hendes Broder Frejr. Dog rander hun, soin

Maanedsgudinde, tillige for Folkvang, den c,de Him-

melbolig eller Lovens Tegn, samt den Maaned som

vi give det saare uæsthetiske Navn af Hundedage,

-

men som de Gamle dog helligede til Kjærlighedens
Gudinde, vistnok af vægtige Aarsager. Vi vide, at

Elskov utallige Gange er bleven sammenlignet med
Ild, ligesom disfe Ords Sprogrod i vort Tungemaal
synes at være den samme.

*

) Ligeledes siges fyrig

Kjærlighed især at have hjemme i de varmere Egne,

men med Frejas Tegn begynder netop den varmeste

Aarstid i vor Verdensdeel. Ogsaa er det naturligsr,

at netop denne Maaned tillægges Frugtbarhedens

Gudinde

,

da Urter og Agervæxter nu ére fuldmodne

og sædydende. * ¥

) Himmelboligens nordiske Navn
sigter da maaskee tildeels til jordiske Sysler. Folk-

*) Nemlig Verbum cl, a!a (Lat. alu. Gr. ct\$su

,

jeg nærer,

opholder); deraf eldr Ild, cl$ta Elskov.

**) Derfor helligede ogsaa Bilhynierne August, andre eller.«

Himmelteguct Luven, til Demeter eller Ccres.
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vang betyder cn Mark bedækket med Folk; men
netop paa denne Tid er Hb- og Korn-Hbsten i fuld

Gang, og Markerne saaledes bedækkede med Arbei-

dere. Med Hensyn hertil kaldes Julius Hbmaaned i

gamle danske Skrifter, ligesom endnu i svensk og

forhen i frankisk. Dog tillagdes Navnet Folkvang

især, som vi liave seet, Frejas himmelske Rige. Hun
troedes og at raade der for en stor Folkemængde, som

dog fik Plads i Palladset Sefsrumner (den rummelige

Sal eller Bolig). Hvad den Mythe skal betyde, at

hun ejer Halvdelen af de Faldne , men Odin den

anden , derom ere forskjelligc Meninger blandt My-

thographerne. Min egen Formodning er den: at Or-

det Hair, som almindeligst oversættes ved de Faldne,

men ellers oprindelig betyder Runding , Hvælving.

Halvkugle ,
ligesom det senere hvalr , hvolr

,

lier i

Fbrstningen er bleven fremsat paa en gnadeagtig Maa-

de, og at dm rette Mening er* Freja vælger eller

bestemmer til sin Raadighed hver Dag den halve

Himmelhvælving, men Odin den anden halve, hvor

Odin sættes som Himmel- og Dags-lysets bverste Her-

sker, Freya derimod, efter de Gamles Tanker, som

Nattens Dronning. Dog paastaacr jeg ikke denne

Menings Rigtighed, hvorfor jeg tillige anfbrer de bv-

rige, da enhver Digter og Kunstner, i saa uvis en

Sag, har frie Hænder til at vælge den Idee, som

behager ham mest. Man har da. sluttet saaledes:

i) Odin som den bverste Himmel- Sol- og Lys-Gud,

helligedes især de Krigere, som faldt eller dbde,

indviede med Vaaben, om Dagen, men derimod de,

som faldt eller dbde saaledes om Nalten, til Gudin-

den Freya, der overhoved antages for Nattens Dron-

ning. 2) Odin ejede de hedenfarne nf Mandkjbn-

net , Freya derimod dem aj Qvindckjonnct. Denne
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Anskuelse bekræftes af den hedenske Jomfrues Thor

-

gerdc Egilsdatters Ord, da hun lod, som om hun

vilde sulte sig selv til dode, tilligemed hendes Fader

Egil, der af Sorg over sin Sons Dbd vilde saaledes

bringe sig selv af Dage. Hun sagde nemlig: at hun

ikke agtede at nyde nogen Nadver forend hos Freja.

3) Tog Odin dem til sig, som aldrig havde folt det

mindste til rigtig Kjærlighed
;
Freya derimod de AEg-

temænd og Elskere, som ogaaa efter Ddden skulde

forenes med deres Hustruer og Fæstemoer. Denne

Idee fdiger Oehlenschlaeger naar han siger om Folk-

vang :

Der kommer hver trofast Eeiler

Dertil hver trofast Md.

4) Endelig maa jeg ikke forbigaae. Graters sindrige

Gisning: at Freja her er fejlskrevet for Frigga, da

det var allernaturligst at sige, at Jorden erholdt

Menneskets halve Deel, nemlig Legemet; Solen (ret-

tere Himlen) derimod den anden halve. Aanden el-

ler Sjælen. Hertil kunde man lægge den 5te Con-

jectur: at Freja, som ogsaa boer i den undre (at

6ige mellemste) Luftegn eller Vingolf, optager de

Aander, som ej kunne opstige til den hdjeste, nem-

lig Valhall; og at Odin og Freja saaledes dele de

Afdode mellem sig i det andet Liv.

Da det siges at være got at bede til Freya i El-

skovs-anliggender, saa er det afgjort at hun ansaaes

for Kjærlighcdens Gudinde. Det fdiger allerede der-

af, at hun troedes at_være Nattens Dronning , som
Maanens (især Fuldmaanens) og tillige den skjdnne-

ste Planets, Aften - og Morgenstjernens , blide og

yndige Herskerinde. • Af Begrebet om Elskov fdiger

det om Frugtbarhed , ligesom selve Gudindens Navn

betyder den befrugtede , frugtbar eller frugtbargju-
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rende. Som Maanedsgudin.de bidrager hun ogsaa

vældig til Planter# frugters Modenlied, samt fo-

restaaer Hb- eller Korn-Hosten, og viser sig saaledes

som en værdig og deeltagende Sdster til Frejr, som
Gud for Agerdyrkningen og Jordens Afgrode i det

hele. Kjærlighed elsker Sang og Sang er Hostfolke-

nes lifligste Opmuntring: der er da ej at undre over,

at Freja i begge Henseender ynder den , samt frem-

træder saaledes som Sangens milde og henrykkende

Gudinde . "Der* gives tillige andre Nympher som

foreslaae Kjærlighedsanliggender ' og som sikkerlig

mentes at staae under Frejas Overbefaling. De ere

uden Tvivl allegoriske Væsener og beskrives saaledes

i den yngre Edda:
J,
Siofn formaner (eller tragter efter) at vende

''Menneskenes Sind tri Kjærlighed, saavel Mandfolks

"som Qvindfolks. Efter hendes Navn kaldes Elskeren ^
"Siofne Navnet Sio/n er , efter min Mening, dra-

get af Sio/L (Syn), der atter kommer af Gjerningsor-

det sid (see). Ved Sjnet er det at de fbrste Til-

bøjeligheds- eller Elskovs-Eolelser opvækkes- i Menne-

skets Sjæl, være sig Mands eller Qvindes. Siofn for-

maaer altsaa, eftersom Edda siger, at vende Menne-

skenes Sind til Kjærlighed, og betyder følgelig EF
skov i sin forste Tilblivelse , frembragt ved Synets

Indtryk paa Sjælen, eller det udvortes Syns paa den

indre beslægtede Sands. Elskeren kaldes især, efter

hendes Navn Siafne (kjærlig Seer) fordi det anstaaer

kun ham, men ikke Qvinden, at frie, eller forst til-

staae sin Kjærlighed.

*’Lofn* (heder det endvidere) "er mild og from

''imod dem der anraabe hende, og hun har af Alfa-

’Mer eller Frigga Tilladelse til at forbinde Mænd og

"Qvinder med hinanden, hvilkesomhelst Hindringer
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"eller Forbud der kunde være i Vejen. AF hendes

"Navn komme* Or«lot Lov (Loy'Roes^ Berbmmelse

"eller Tilladelse)" o. s. v. Ordet Lofn betyder ellers

Kjærlighed og er i Oprindelse og Betydning det sam-

me som det tydske Lide , engelske Love. Det be-

tegner uden Tvivl den gjensidige, fuldmodne, rod-

fæstede Elskov, som trodser alle Hindringer for at

naae det fælles Maal. Odin og Frigga t de ypperste

Guddomme, tænkte man sig som det fbrste Ægte-
par og Ægteskabets Stiftere. Odin var Menneskets

Skaber, og Juno-Here

,

som svarer til vor Frigga,

ansaaes af Romere og Græker som Ægteskabets Stif-

terinde. Lofn er saaledes den varige Kjærlighed

,

sig selv lig, saavel i Forelskelsens og Frieriets, som

i det huslige Samlivs Dage.
J,Var eller Vor

”

(vedbliver Edda) "horer de Ee-

"der og særegne Forpligtelser, som begge Kjon ind-

"gaae med hinanden (som derfor i Oldtiden kaldtes

"efter hendes Navn) og som straffer dem, der bryde

"Troe og Love. Hun er fornuftig (eller viis) og

"sporger om alt, saa at intet kan skjules for hende.”

Her have vi Forlovelsens Gudinde. Man kan gjætte

at hendes Navn er draget af Vor (Vaur) Læbe, og

antyder saaledes det forste Élskovskys, som tillades

de gjensidig forlovede — ligesom det gamle Udtryk

at vcitaz varar , betegner den samme Handling;

ogsaa kan man forklare at det betyder den Omfav-
nende

,

al de Elskendes furste Favnetag eller Om-
favnelse ; og endelig betegner det, ligefrem efter Or-
det, den Forsigtige (Qvinde eller Gudinde). Hendes
Egenskaber sigte til dem, som Elskende, der agte at

forlove sig, eller allerede ere forlovede, sædvanlig

have eller burdo have, Fbrend Forlovelsen skeer,

maa den ene af Parret kjende den anden nbje, suge



225

at udfritte og tulgrandske Personens Sindelag og hcn-

rundne Levnetslbb, samt overhoved være forsigtig i

det her saa vigtige Valg. Selve Gudinden, som fo-

restaaer Trolovelsens Handling, horer c} allene de

gjensidige Lofter og Eeder , men hun kjender ogsaa

Hjertets sande Fbielser, og vee dem der kun elske
• #

paa Skrbmt og for det flygtige OjeLlik, tlii den

strænge Vor forfolger den troldse og straffer den Let-o n o

sindiges Meeneed. Ikke allene det trolovede, mon

ogsaa det allerede ægteskabelige forenede Par er saa-

ledes undergivet hendes Vælde. Selv den Gifte maa

da tage sig i Agt ’for at udskeje fra Pligtens Bane,

thi Gudinden seer alt hvad han foretager sig og in-

gen Udflugter eller Rænker kunne skjule Morkets

Gierninger for hendes agtpaagivende og skarpe Blik.

"Sin" (ere Eddas Ord om den fjerde) ”er Dbf-
'

’vogterske i Palladset (uden Tvivl i Frejas Slot), og

"holder Ddrren lukket for dem, som ej maa gaae

"derind. Paa Tingene (eller og: ved Samtaler, For-

Vlian dl in ger) pasfer hun paa naar nogen vil fordrej«

"sin Sag." Sin (Syn} betyder Nægtelse, yJ/slag , og

Gjerningsordet synia den dermed forbundne Hand-

ling. Det er altsaa denne. Nymphe som forfolger

uheldige Elskende og volder det tunge yjfslng som

lit vorder Bejlerens Deel. Som en Gudinde maa hun

vel og have' sine gyldige Grunde dertil. For dem

som enten ere den tilbedede Qvindes Haand uværdi-

ge, eller af en eller anden Aarsag vilde selv kun linde
• •

Uheld eller bringe Uheld, ved sit Onskes Opfyldelse,

tillukker hun K jærlighedens Ddr og Els kovsgudindens

Himmelborg. Men det er især ellers hendes Forret-

ning at 'pasfe paa naar Frieren fordrejer sin Sag,

naar han fremfdrer Usandheder for at lokke den

u skyldige, godtroende Skjbnne; griber Fara Forfdre-

(i5) -
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ren i Logn, da aabenbarer bun sig advarende for den*

jordiske Mb, som styrket af Gudindens ellers usynlige

Nærværelse, afviser den svigfulde Lefler, med don

Foragt som stedse burde være hans Lod, Jeg bebb-

ver ikke at udvikle denne Digtnings mange Skjbnbe-

der, saavel i pliysisksom moralsk Henseende — og

Dr. -Cattcrberg bar upuatvivlelig ret deri, naar ban

(i Isis VIII. 18*9) opliojer det Fortrin, som den nor-

diske Mytbologte liar fremfor den græske, ved de

Kjærligbeden frembringende og forestaaende Guddom-
mes Moralitet, samt de Ideers Reenhed og sindrige

Udfbrligbed , som an»aae dette bele AEmne. Doc
kan man vel ikke nægte at Grækerne liave bragt dot

videre i Digtninger af dette Slags forsaavidt den sand-

selige Lyst, samt de dertil borende Mytber og Skil-

dringer angaaer. Freja er, som vi bave seet, den

sande Kjær ligheds og ægteskabelige Troskabs Gud-
inde ; vel siges der og stygge Ting om bende ligesom

Venus, men det er kun af Lbgneren Lokr, eller og i

Fabler, som bjensynlig ere opspundne eller fordrpjede

af Munke, der sbgte at befordre Kristendommens An-
tagelse og Hæder, ved at forbaane og befbre Heden-
olds for tilbedetle Guddomme.

Freyas Ægtemand Odur er, efter min Mening,
en af Eddas vanskeligste Gaader. Det eneste, vi vide

om barn, er Navnet, og at han drog langvejs bort .

Muelig er ban en Personilication af Solen. Nok er

det, at Maanen sees om Natten, eenlig paa Himme-
len; derfor digtede man at bendes Mand var draget

bort langvejs. Naar Maanen bavde, som tit skeer, et

blegladent Udseende, saa sagde man, at Maaneguditi-

den var syg af Sorg 0g Græmmelse. Men hendes
Taarer 'vare rude som Guld. De Gamle sagde

overhoved at Natteduggen frembragtes af Maanen,
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og kaldte den Maanegudin dens Taarér. 1 Morgen-

rodens eller Solens Giands glimrede de som det rode

Guld. Derfor sammenligne de osterlandske Digtere

Duggen tit med Guld, Ædelstene og Perler, men
Perler betyde igjen Taarcr

,

i det poetiske Sprog.

Frejas Sogen om Odur er ellers uden Tvivl af lig-

nende Natur som slstarlcs eller Venus*

s

om ytdonis,

Rhejas om j4tli&, Isis’s om Osiris o. s. v. Alle disfe

Gudinders Taarer ere og af samme Art. Duggen er

af storste Vigtighed for de varme Lande hvor det

kun sjelden regner, og Jordens Frugtbarhed beroer

fblgelig paa den. Saalede9 kom man til at ansee

Maanen for ‘Frugtbarhedens Giverinde, ligesom man

troede, samt troer endnu , at dens befrugtende Virk-

ninger strække sig ej allene til Planterne, men og til

den hele dyriske Natur. Dertil er der ogsaa andre

Aarsager som det her, ikke er pasfende at udvikle.

Odurs og Frejas skjbnne Dottre, HnosJ'a og Ger-

seme , ellers Monstre paa opblomstrende jomfruelig

Skjonhed, kunne betegne enten: i) Morgen- og Af-

ten-Stjernen; 2) Morgen- og Aften-Roden eller 3) Maa-

nens tvende Phaser i fdrste og sidste Qvarteer. (Fuld-

maanen er da selv den Svangre eller Fodende).

Disfe fire Navne, som tillagdes Freja især, be-

tegne vel Maanens fire Hovedforandringer, nemlig:

Marduil (Havnymphen), Maanen iJST
cc som skjules

i Havet eller Dybet.

Horn — i forste Qvarteer — af Maanens da be*

kjendte hornbærende Skikkelse. Af samme Aar-

sag afbildedes Osterlændingernes j4startc

,

den

ægyptisk-græske lo og flere Maanegudinder, med

Horn paa Hovedet.

Gefn (den givende, runde), Fuldmaanen.
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Sjr — i sidste Qvarteer. Sprogroden er mig lier

ikke tydelig, *) men Ordet stemmer overens med
mange orientalske (som ægyptiske, arabiske og
indiske) Benævnelser for Planeten og Gudinden
Venus,

Paa samme Maade sigte imielig og liendes fire alle-

goriske Nympher oprindelig til disfe Maanens Hoved-
forvandlinger, men sattes siden i hin antagne For-

bindelse med Kjærlighedsanliggender af hendes og

deres Dyrkere.

At LW/enavnet kommer nf Freja , kan vel være'

sandt , ligesom flere oldtydske og andre Het renavne
ai Freyr , da store Herrer og Fruer fordum sammen-
lignedes med Guderne og tillagdes de samme Navne
og Hæderstitler. Det er endnu til i det islandske.

hi'iS’freja (i Almuesproget huspreja) Husfrue, Husmo-
der. Ellers æredes Freja uden Tvivl ved de Gamlea
J\Jaanefester , og Jonge liar viist, at der endnu ere

Spor til hendes eller Maanens Dyrkelse saavel i Dan-
mark og Norge, som flere europæiske Lande. An-
gaaende Freyas mange og karakteristiske Attributer.

henviser jeg lil den mythologiske Ordbog.

15. Den tiende Himmel(torp Glitncr med dens
præsiderende Guddom Forsctc, svarer til Himmelteg-
net Jomfruen og Perioden fra 2iiic. August til 22‘le

September. Navnet Glitner vil sige saa meget som
den giindsende , skinnende

, favre. Den beskrives
saaledes i den yngre Edda: ”1 Himmelen er et Pal-
lads som kaldes Glitncr; dets Mure, Stotter og Stol-
pe1 ere af roden Guld, men Taget af Sblv.” Om

*) Med mindre det skulde være Seer (udtalt Sajr) Siår , Siår
CS/urJ i Zeml. Zare t Sur o. s. r. — nemlig S5, Hav —
iordi Mnaueu nu atter nærmer sig til Havel eller Dybet.



229

selvo Guden lieder det sammesteds : ”Forsete eT en

nS6n al Baldur, og Nanna, Ncfs Datter. Han ejer

*’den Bolig i Himmelen som kaldes Glitncr . Alle som

”tye til liam med vanskelige Sager gaae forligte fra

”ham. Hans Domstol er den retfærdigste blandt Gu«

”der og Mennesker.” Korsele er, eller Ordet, For-

sidder oi Præsident i Retten, bverste Dommer. Han

svarer til den retfærdige Dommer som i Ægypters

og Inders Zodiak afbildes med en J'ægt , hvis Skaa-

Icr cre ganske lige , og saaledes jævne Nat og Dag.

Vægten er baade Jævndugns og Retfærdigheds be-

kjendte Sindbillede.' I den nordiske Zodiak er Be-

tegnelsen mere consecjvent end de i de fremmede, da

den retvise Forsete lier suger at bringe alting i Lige-

vægt, som og lykkes ham i det Ojeblik Dag og Nat

ere lige lange, hvorved Lysets og Mbrkets, Varmens

og Kuldens ellers bestandige Strid bilægges. Da Ira-

træder lian sit vel forestaaede Embede.*) Derimod

synes Dommeren eller Retfærdigheden , i de bvrige

Systemer, ikke at fyldestgjore sin Pligt, da det kun

er i det fdrste Ojeblik af Maaneden, at Vægten er

lige, men synker siden stedse mere og mere, lige til

Periodens Udgang. Det er ellers sandsynligt, da de

norske Hbst-Tinge ere en meget gammel Indretning i

Norden, at Ideen tillige sigter til ct almindeligt og

særdeles vigtigt Ting, som holdtes ved II6sl-Jævn-

.

dugn, ved en menneskelig Dommer, der dog var den

himmelske undergiven, samt trængte til hans Beskyt-

telse og usynlige Vejledning. Ligesom Maanedsguden

Forsetc var en Sdn eller Eftcrfolger af Baldur

,

Gud

*) Fortete rar selv af Asernes eller Lysglidernes Slægt, men
paakjewlér dug Sagen, paa en Maude ,

til Miirkets eller

Jætternes Fordeel. Ved Foraarsjævndugn er tlet modsatte

Tilfældet m«d Odin.
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for den skjdnneste Aarstid, eller ogsaa for Sommeren
i det hele, saa er det og en skjon Allegorie at Ret-

færdigheden nedstammer fra Godheden

,

den sande

nemlig, der i Grunden er den samme som Dyden.

Himmelboligen Glilners prægtige Beskrivelse synes at

betegne Luftens lierlige Udseende i denne Maaned,

da den endnu om Dagen oplyses rigelig af Solen, og

Stjernerne tillige begynde at tindre med fornyet

Klarhed om Natten. Paa Jorderige viser nu og den

gyldne Host sig i al sin Pragt. Hosten kaldte Folk

fra Krigsfyslerne til Enighed og Glæde, og derfor er

det maaskee tildels at Forsete siges at neddysfe alle

Stridigheder, ikke allene i de himmelske, men ogsaa

i de jordiske Egne. Eddaerne give os ingen fuldstæn-

dige Efterretninger om Forsele , og i de poetiske Be-

nævnelser tillægges ham ingen særskilte, ventelig ved

Forfatterens eller Samlerens Forglemmelse. Ej heller

vide vi at han er bleven dyrket ved egne Templer el-

ler Præster, undtagen paa Oen Helgoland , ved Ud-

lobet af Elben , hvor lians Helligdom var meget be-

rdmt i de hedenske Tider. Fremmede Skribentere

kalde ham Fosete , og Oen efter ham Fosctcsland.

Den var mest beboet af Friser, og dette, med mere,

viser deres fælle9 Herkomst og Religion med Skandi-

naverne, At Saxerne og have dyrket ham, er sand-

synligt, men dette forbeholde vi os at udvikle nær-

mere i den mythologiske Ordbog.

• 16. Det ellevte Solhuus er Noatun , Guden
Hjords Bolig, svarende til vort Himmeltegn Vægten,

at sige fra Solens Indtrædelse deri og fra Efteraars-

Jevndogn (omtrent den 2t (k* Septbr ) til den 22 l,e Oc-

tober. Herom siger den yngre Edda: ' "Den tredie

"Asa lieder Njord. Han boer paa Noatun. Han raa-

"der for Vindens Gang og stiller Hav og lid. Ham



231

’paakalder man paa Soen og ved Fiskerie. Han er

'saa rig og formuende, at han kan give Rigdom og

'Overflodighed til hvem som anraabe ham derom.

Njord er ikke af Asernes Slægt» Han blev opfbdt

’i Fanalieim , men ifdlge et Forlig gave lånerne

'Guderne ham til Gidsel, hvorimod de fik en ved

'Navn Hætter isteden. Njords Hustrue heder Skade,

'en Datter af Jætten Thidsfe. Hun vilde boe der

'hvor hendes Fader boede, nemlig paa Fjeldene i

Thrymheim. Njord derimod vilde opholde sig ved

’Sden. De bleve derfor enige om, at hun skulde

'være 9 Nætter i Thrymheim men 5 i Noatitn . Men
’da Njord kom fra Fjeldet tilbage til Noalun

,

qvad

”lian iolgende

:

“Kjed er jeg af Bjergene,

“Kort var mit Ophold der,

‘'Ikkun Nætter ni;

“Ulvenes Tuden

“Syntes mig meget leed x

“Mod Svaners Sang.“

"Skade derimod sang:

“Ikke kunde jeg sove

“Faa sbeomgivet Leje

“For Fuglenes Larm.

“Strandmaagenes Skrig

“Naar over Havet de fare

“mig hver Morgen vækker.

*’Njord 1 Nontun avlede siden to Rorn Frcyr og

”Freya.” (See foran Anm. til 5 te og i4‘lfc Strophe).

— Jeg har for anmærket at Vanaheim betyder det

samme som det indiske Fanam o: Skylujicn eller

1.ufihimmelen. Da Njord især raader ior Vindenes

Gang, samt-, stiller Havet og den jordiske Ild, saa til-

horer han egentlig vor Alhmospbære, og er dens fre-
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(lelige Behersker , ligesom Thor dens krigerske For-

svarer. Ajord er vel især Havets og Luftvandenes

Aand , som gjor Jorden frugtbar og frembringer de

Menneskene beldbringende Vinde. At Solguden Frejr,

hans Sbn, og Maanegudinden Freja, hans Datter, er

overdraget en Deel af disfe Functioner, er tydeligt af

dét f'oregaaende, og fblger af Aly tbens saare naturlige

Sammenhæng. Det er især som Luftens og Regnens
Gud at han stiller eller dæmper Hav og Ild. Af

samme og lignende Aarsnger dyrkes han af Sbmænd
og Fiskere. Ideen om hans Rigdom opkom paa for-

6kjellige Alaader. Fbrst ansaae man de skjonne , lj

•

sende, guldfavre Glimt, som man skuer i Havet,
især i en stille EFteraars- eller Vinter-lNat, undertiden

i en uhyre Mangfoldighed, for skinnende Guld, der

dog tilhbrte Havets Aander, og ej stod til Menneske-
nes Raadighed. Denne Tanke grebe Digterne med
Begjærlighed, for at nævne Guldet, ikke allene Have-
nes og Vandenes — men ogsaa de dem forestnaende

Guddommes (som Ægirs, Rans o. s. v )
— Lys, Skin,

Giands m. m. , og heraf opstode de hcrtilbbrendo

Mytlier, som vi siden komme nærmere til at udvikle.

Heraf kom da vist den hedenske Tnlemaade om en
formuende Aland, at han var rig (eller havde saa

meget Guld) som Njord . Siden, eller maaskée sam-
tidigen, lagde man Mærke til det meget Guld og an-

dre Kostbarheder, som vare begravne i Havet, og saa-

ledcs komne i Havguclens Eje. .Derfor mentes Havets
Herskerinde, Ran, især at være begjærlig efter Guld.
For Alenneskene viste dette Guld sig biot som Skin-

net, ligesom vore Sbfolk endnu troe at sce sjunkrm

Skibes Skygger, selv paa Vandet, ved Midnatstide,

befolkede paa lignende Mnade af det druknede ATand-

skab. — Endelig mentes Njord, som horende til Asa-
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V;

guderne, ej allene at tage, men og især at give, Rig-

dom og Velstand. Det var ojensynligt, at bans iv-

rige Dyrkere berigedes paa mange Maader, som So-

fart, Handel, Krigstoge til' Soes o. s. v. , og derfor

kaldte man barn, hvis Yndest man tilskrev denne

Lykke, Rigdomsgavernes Gud, Velstandens Giver —
ligesom hans Sbn Freyr , af lignende Aarsager, for-

6aavidt ban især yndede Landmanden, samt velsig-

nede Jorddyrkning og Fædrift. Derfor paakaldtes de

begge især ved Eedsaflæggelser , éfter hvad jeg bar

anfort i det foregaaende (til Str. 5) — og i et He-

denoldsdigt af den berortite Helt, Egil Skallagrimson ,

prises baacle Freyr og Njord for den Rigdom og Vel-

stand, som de havde ydet bans Ven, Hersen Arin-

bjorn. Aserne betydede vistnok egentligst de Guder,

som mentes at bore til AEtlieren eller Stjernehimme-

len, det gjorde Njord ikke, da ban var Gud for Van-

dene, Havet og Skyeluften, men da ban, som disfe

Elementers bestyrende Aand, i klart og skjont Væjr

mentes at oplofte sig til Stjernehimmelen og Asagu-

dernes Selskab , hvor man anviste ham hin Himmel-

borg til Bolig og den dertilborende Maaned til sær-

egen Raadighed — saa regnes ban ogsaa, ligesaavel

som Thor, der og er Skyluftens Herre, til Asaguderne.

Hcencr er Lysets Aand eller Guddom ; Ham fik Va-

nerne eller Athmosphærens Luftaander til Gidsel,

isteden for Njord, i deres med Aserne indgangne For-

drag, i en af de kosmogoniske Fejder. (Jfr, Vaf-

llirudnersmaal Str. 58 . 39.)

Navnet paa Njords Bolig, Noatun, betyder vist-

nok oprindelig Bandenes eller Skibenes Land, og

sigter altsaa til hans Herredomme over Havet eller

Vandene; thi ved andre Omskrivninger tillægges Soen,

af vore gamle Digtere, et saadant Navn. Men det
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kan af flere Aarsager være blevet overfort til flet hant
helligede Solhus og Maanefl. Ved Efteraars-Jævndogn

begynder nemlig i Almindelighed cn sand Regntid i

de nordlige Himmelegne, men det var vist ham, der

som Luft- og Havdunsternes Bestyrer, især mentes at

frembringe Regnen. Hvad Himmelborgens Beliggen-

hed angaaer, saa var det naturligt, at man tilegnede

ham den, da Solen nu begyndte at nærme sig Haver,

med de kortere Dage. Ogsaa kunde man , ved Nav-
net Noatun (Skibenes Land), erindre de Sofarende

om : at det nu var Tid til at hore op med Sbfarten

for denne Sommer, og som man da plejede at gjore,

at sætte Skibene paa Land. Mærkeligt er det saale-

des og at Septembers danske Navn er Fiskemaaned,

der atter staaer i Forbindelse med Hav og Vande
samt med Fiskernes Skytsgud. Ordet horgr, hvorfor

Njord her siges at raade, er noget tvetydigt. Det
kan baade betegne Klipper, og i saa Fald vilde det

sigte til den oftest stenede eller klipperige Strand-

bred — men ogsaa, samt almindeligst. Offeraltre og

stensatte Tempelkredse, hvorfor jeg og har valgt den

sidste Oversættelsesinaade, især da jeg troer, at Anfb-

relsen af hans Forstanderskab for slige hellige Ste-

der, sigter til de der holdte Folkefester og hbjtidelige

Sammenkomster, især det nu indtræffende Huslgilde,

hvorved man rimeligvis ogsaa ydede Njord sin Tak
for Sommerens heldige Sbfart, og frabad sig hans

Vrede, der inest yttrede sig ved Oversvømmelser,

Skibbrud o. s. v. Med Hensyn til denne store Of-

ferfest var det vist, at Angelsaxeme kaldte September

Halig- eller Hellig - Alaaned. Nu begyndte ogsaa

Slagtertiden, hvoraf Oetober kaldes paa Svensk Blod-

maanedy maaskee forhen Blot - eller Offer - Maaned.
I Henseende til Njords Giftermaal med Skade (om
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hvem jeg henviser til n tc Strophe) anmærker jeg

blot, at det er vist, som Havets og Skyluftens Men-

neskene velvillige Gud, nemlig som forestaaende den

sommerlige Sofart

,

at Njord siges at have giftet sig

med Skade, Foraarsftormenes Herskerinde, thi i hen-

des aarlige Regjeringstid bliver Sofarten fdrst ret al-

mindelig; især var det Tilfældet i de ældgamle Tider

da Fartojerne vare saa smaa og svage. Skade opholdt

sig derimod ikke gjerne paa Havet eller ved Strand-

kanten , da hun elskede mere de hbje Fjelde, hvor

Orkaner og Hvirvelvinde have deres rette Tumleplads.

Foruden Freja havde Njord andre ni Duttre, som

alle betyde Bulger eller Vinde, ligesaavel som de

græske Nercider, Dottre af Havguden Nereus.

17. Den tolvte og sidste af de zodiakale Gu -

deboliger er Landvide, som forestaaes af Vidar , og

svarer til Skorpionens Himmeltegn eller IVFaaneds-

perioden fra 21 «le November til 2i de December. Nav-

net betegner, omsat paa nyere Dansk, Vidcland o:

det vide Land, og sigter rimeligvis til den "Omstæn-

dighed, at jo lavere Solbanen gaaer, des storre er

dens Omkreds i Cirkelens horizontale Peripherie.

Dets Beskrivelse sigter vel allene til Maanedstiden

(da Landskaberne kun frembyde visnende Riis og Krat

og nogne Grene, samt falmet og fortbrret Græs)

undtagen det tillige, ligesom det og kan være Tilfæl-

det med dets ovrigø Sidestykker, indeholder os ube-

kjendte Allusioner til dette Dyrekredsens Stjernebil-

lede, efter Forfædrenes Begreb — men hvad der an-

fores om Guden Vidar , sigter dels til den Form,

hvorunder man sædvanlig forestilte sig ham, samt de

dertil knyttede almindelige Forestillinger, og dels til

hans særegne Egenskaber som Maanedsgud. Det vig-

tigste af hvad der sige* om Vidar i den yngre Edda
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liave vi allerede udviklet her foran (S. 124 o. f.) hvoraf

det er klart at man i Hedenold troede, at han især

plejede at aabenbare sig i Skikkelse af Meteoret Ty-

phon (Skycpumpcn eller Vccirstottcn). Der har jeg

ogsaa viist (S. 128) hvorfor han, saaledes betragtet,

kaldtes den tause eller ofte tiende Asa. Ogsaa dette

kan siges om ham som Maanedsgud, da hele den
organiske Natur er taus og sorgmodig i hans Regje-

xingstid. Hans Modtagelse af Herredbmmet betegner

det strænge Efteraars , eller ogsaa , efter den norsk-

islandske Kalender, Vinterens Komme. Angelsaxerne

kaldte ogsaa November Winter-fyllct. 1 Mvtlien om
Verdens Undergang er Tcnris-Ulvcn uden Tvivl den
underjordiske Vulkan og det ved dens Rbg og Damp
foraarsagede Morke ;

— naar denne Mythe derimod

indskrænkes til de blidere Aarsgudcrs Fald, saa be-

tegner Ulven j som allerede nærmer sig i Sirius's

Brand eller Hundedagenes Hede, det igjen overhaand

tagende, aarlig tilbagevendende Morke , som tilsidst

sige9 at opsluge Odin eller Himlen . Men med de

blidere og lysere Himmelguders aarlige Fald er Ascr-

nes Kamp mod Vinicrjectternc ikke forbi. Den
stærke kjække Vidar nedlader sig fra Luften for at

hævne Odin sin Fader, og ham folger den krigerske

Ullcr. Begge ere de vinterlige Asaguder. Mangen en

svær Dyst bestaae de mod Riimthurserne eller Frost-

jætterne, for at redde Jorden og Menneskene fra Ode-
læggelse, indtil Lyset atter nærmes Verden i Freyrs
Fudscl. Lysguden Vale overvinder Hbdur, Baldurs

Banemand, og Odin modtager selv paa ny sit uind-

skrænkede Herredomme som Aarsgud. Saaledes siges

Vidar og 1 nlc atter at opbygge eller beboe Guder-

nes Helligdomme eller Borge. Ved Mod og Styrke

(Mode og Magne) naaer Thor sin Hammer igjen og
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Paa selvsamme Maade som det gaaer til i Guders og

Jætters aarlige Kamp, saa vil det og blive Tilfældet i

Tidens Fylde, naar Udibbet af det store J' crdcns-Aar

(der hos Inder og Chaldæer udgjorde 43 2 >00° vore

smaa, jfr. Sir. 23) forkyndes ved Gudernes Tusmurke,

da Jord og Himmel med deres Elementarguder skulle

forgaae, men dog lorynges og oplives paa ny.

18. Herom heder det i den yngre Edda : "Gang-

"lerc blev’ ved: Du siger at alle de som fra Verdens

'‘Skabelse ere faldne i Strid, ere korane til Valhall

"til Odin. Hvad haver han at give dem at leve af,

"thi der maa vistnok være en stor Forsamling. Han

"svarer: Du har ret, en stor Mængde er der og langt

"flere vil der endnu komme, og alligevel er der ikke

vfor mange naar (Fenris)*Ulven kommer. Aldrig for-

pesten komme der saa mange til Valhall, at de jo

"faae Flesk nok af den Galt som heder Surimncr.

"Han 'bliver soden hver Dag, og er heel igjen om Af-

"tenen. Det Spdrgsmaal du her gjorde, er der vel

"ellers kun faa saa kloge at de kunde besvare rigtig.

"Kokken [egentlig: Stegeren] heder Aandrimncr og

"Kjedelen Ildrimncr som det lieder [i GrimuersmaalJ."

De med lirimner eller rimner (af hrim, rim, Sod el-

ler Rimfrost, tykke opstigende Dunster) sammensatte

Ord Ild, Aand eller Vind , og So eller Vand give

strax tilkjende , at Talen er her om naturlige Gjen-

stande i digterisk Indklædning. Vi has'e seet, at Gu-

dernes Slotte overhoved, og Valhall især, maa suges i

Himmelhvælvingen. Da vort Nordens ældste præste-

lige Digtere opfandt Fode til henfarne Kjæmper, pas-

sende til Folkets Forestillinger, vidste de ej noget

som var mere efter dets Smag end Flesk , en Spise,

som overhoved af de Gamle, især Grækerne, blev an-
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seet for meget nærende, hvorfor det og, efter Galen,

især spistes af Athleterne. Om den nord-sjællandske

Almues Forkjærlighed for Flesk siger Jonge: "Af Kjtid-

*’vire er Bonden intet kjærere end Flesk. Dette kal-

der han fortrinlig Sul, og han elsker det saa liden«

”skabelig at han kunde spise endog det gejle Spek,

"ligesom Tartaren de hele Klumper Talg, til hvert

’Maaltid, uden at kjedes derved. Naar han derfor

skal beskrive os en Mand som nyder Livets hbjeste

Gode, da maa det være den, som lever af Flesk og
"Brændeviin. Denne overvejende Fleskappetit er lige

"saa gammel som det danske Folk selv. Efter We-
"stenrieders Beretning anpriste Tydskerne i Middel-
alderen Flesket, endog som et HelbredelsesniiddeL

"Vore Forfæure salte endog deri det tilkommende

"Livs Lyksalighed, og at tænke sig en Himmel udeif

"Flesk, var lige saa uinueligt for dem, som i Begyn-

"ilelsen for Grdnlænderne at forestille sig en Himmel
uden Sælhunde. Naar de her havde slaaet hinan-

"den ihjel, da skulde de hisfet hos Odin i Valhall
’ drikke Mjbd (i Mangel af Brændeviin) og sj)ise Flesk

af [Galten] Særimner , som havde den gode Egen-

skab at den var uopædelig; hvormeget man end skar

"bort af Flesket, saa voxte det strax ud igjcu, lige-

som Leveren paa den arme Prometheus. Og denne

"besynderlige Udbdelighed var jo paa en Maade nbd-
"vendig, i Fald Odiris Bolig ikke skulde blive alt- for

"fuld af Sviin. Den Londonske Brændeviinsbrænder

"Joseph Mawbey havde, nok i sin Tid det smukkeste

"Svinemenagérie i Europa, thi daglig kunde man hore

"to dusende af denne Slægt grynte i hans Gaard,

"men hvad vilde endnu delte forslaa for de Odinskc

"Helte." — Saavidt Jonge , i sin humoristiske Tone.
— Ligesom jeg for har anmærket, henvise de i My*
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titen forekommende trende Navne til de tre Elemen-

ter, som egentlig ansaaes for overjordiske: Luft

,

Vand og Ild , Den himmelske Galt var sikkerlig at

en anden og finere Natur end de jordiske, og man

liar indbildt sig, at den bestod af en lultagtig Sub-

stants, som alligevel maatte liave en fortrefielig Smag

for de forklarede Helte. Det var Luflkokken siand-

rimner, som kaagte Dunsigalten Surimner i Kjedelen

Ildri/nner, Hver Dag — saaledes have vel de dig-

tende Præster fortalt Almuen — gjordes der lid paa

i Himmelen ved den flammende Morgenrodes I rem-

brud, hvormed den udodelige (eller ufortærlige) Gak

kaagtes. Mange hedenske Folk, og især, som vi vide,

de af finsk Stamme, tillægge Guderne Magt til at be-

klæde Offerdyrenes Beenrade med Kjbd, samt gjdre

dem levende igjen, kun at Benene ikke maatte bræk-

kes. Det samme siges der i Eventyrene om Thors

Bakke, og Hebræerne toge sig, som bekjendt, veli

AgL for at brække Offerdyrenes Been. Paa samme
Maade blev da Surimner hver Dag begavet med Huld

og gjenoplivet, men slagtedes igjen om Aftenen, da

Flesket kaagtes ved Aftenrodens Luer, til et kosteligt

Maaltid for Valhalla's Einherier. *) Om Morgenen

var den dog lieel igjen, ligesaavel som Tordnerens Buk

ved Traklamenlet hos Thialfes Fader. I de sydligere

Folkeslags Mylher er vel Gudernes Fode finere, som

Grækernes slmbrosia (om hvis Beskaffenhed man ikke

*) Ogsaa i nyere Tider liave uoplyste liristue Alranesfolk

regnet Griafsteg med til de himmelske Ooder (foruden

Vi in. Honning, Rosiner o. s. v.) f. Ex. i den tydske Fol-

kevise tlas Lied vom Himmel (Mtinerls Alle teutsehe Volk*~

lieder im Mundart des Kuhlandschens , 1 Til. 1817« S* 100):

•*,Fette Schtvainla urnen iver broeta

"Joungc Hiltnla tunen tuer soeta.
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var enig) og Indernes jimerdam faf samme Betydning,

nemlig Udbdeligheds-Fode) der dog skal være etslag9

Himmelsmdr o. s. v» — Men nogle Fortidens over-

troiske Rabbineres Forestillinger nf Mesfiæ Maaltid,

eller de udvalgte Hebræers festlige Gilde i Mesfiæ

Rige, overgaae dog det Valliallske i Drojde , da den

uliyre vilde Oxe Bchcmoth udgjor den forste Ret,

Havslangen Levialhan (der i visfe Maader svarer til

Eddaernes Midgaardsorm) den anden , og en ligesaa

in a sil v- Fugl (Grif eller Drage) den iredie Ret. Be-

synderligt er det ellers, at Fleskespisen ansees nu

blandt de kaukasiske Kristne for etslags religieus

Handling, da de adskille sig derved fra de derværende

Mahomedanere og Israeliter.

IC). Heroin siger den yngre Edda :

J,Ganglcre

Vspurgte : Spiser Odin af samme Mad (eller Taffel)

”som Einlierierne? Ilar svarede, den Fode, som

"kommer paa lians Bord, giver ban sine to Ulve

"som liede Gere og Freke. Selv belibvcr lian ingen

*’Spise, thi Viin er ham baade Mad og Drikke, som

"det heder i Grimnersmaai.” Navnet Gere betyder

den graadige og Freke den heftige. Tvende Meteoter

eller Bisole som undertiden sees tæt ved Solen , kal-

des i Island, Norge og Sjælland Ulve, Sol -Ulve,

og den yngre Edda mener dem udtrykkelig ved

de Ulve som forlblge Sol og Maane. See Vafthrud-

nersmaal (Ser. få) og Halas Spaadom (Str. 56 o. (1 .)

Det er disfe Luft- eller Himmel-Ulve som mættes af

Odins Bord. Da Navnene Gere og Freke ogsaa , i

den gamle Poesie, tillægges alle Ulve overhoved, be-

tegne de muelig tillige disfe jordiske Rovdyr forsaa-

v Id t de deeltage i Odins Offringcr paa J'alpladscn.

Da Colliernes Fyrste Heidrek havde ombragt Kong

Harald og hans Sbn med deres Krigere, helligede
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han £cfter Hervarar-Saga") alle disfe Faldne til Sejer-

guden Odin, og salvede Altrene med Blodet. Sagaerne

give flere lignende Exempler, og Saxo beretter at
%

Harald Hildetand helligede til Odin alle de af ham
fældede Krigeres Sjæle. Af slige Offringer nbjedes

da Odin allene med Aanden (ligesom Perserne for-

dum overhoved mente om deres Guder), og med en

Smule Blod, hvormed Grækerne især formildede sine'.

Hebræerne og flere gamle Folk ansaae ogsaa Blodet

især for Sjælens Sæde eller Vehikel. Odin modtog,

som Himmel- og Luftgud, de under aaben Himmel

faldende Menneskers Aand. Han glædedes ved de

Offre såm Kampen bragte ham, og lbnnede de doen-

de Krigeres Aander med Lyksalighed i det andet Liv.

Ikke desmindre bleve de Faldnes Lig tit fortærede af

Rovdyr, især Ulve, Orne og Ravne. Dette skete dog

kun ved Offrene9 legemlige Deel, og man digtede

derfor, at disfe Dyr, som stedse opholde sig i fri

Luft,' vare udsendte af Himmel- eller Krigsguden,

hvorfor de især tilegnedes ham. Saalede9 heder det

i Brudstykket af Eriksmaal. (See Jlfdlers Saga-Bi-

bliothek 2de» Deel S. 575)

:

Krigens Ulv

Skjondt glubsk, til Guders Sæde Helten leder.

Det er bekjendt, at flere asiatiske Folk, (f. Ex. Mas-

sageter og Perser forhen, samt endnu de gamle Per-

sers Efterkommere og de mongolske Tartarer) ansee

det for den hæderligste Begravelsesmaade at opædes

af Rovdyr og Rovfugle. Fra en slig (tildels religieus)

Oldtidsmening nedstammede maaske og den Lige-

gyldighed som vore Fædre havde for slige Skuespil,

og desværre ! besyuges de tit som noget guddomme-

ligt og ægte krigersk i deres Krigslange, skjondt lig-

nende Steder ligeledes indeholdes i Homers Helte-

(16)
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digte. Snaledes var ogsaa Ulven lielliget baade Krigs-

guden sires-Mars og Solguden slpoll hos Græker og

Romere. De sidste have stumlum fort den i deres

Banner, og Romas Stifter skal jo have været opfddt

af en Ulvinde. Besynderligt er det, at man ellers i

visfe Lande har anseet Ulven, denne glubske og fæle

Skabning, for et helligt Dyr, f. Ex, selv ,i Irland i

nyere Tider (efter Camdetis og Goods Beretninger)

og paa Kysten Guinea blandt vis fe Negre, om hvilke

Romer siger:
x

at Ulvene gaae blandt dem omkring i

Byerne, som Husdyr, uden at gjore Skade. Man
anseer det for et heldigt Varsel naar de vise eller

nærme sig. De Danske maatte forsone et Ulvedrab

ved Ligets stadselige Indsvobning, ved Brændeviin til

Sorgegildet og Krudt til AEresfkud ved Begravelsen.

Ogsaa var og er det et heldigt Varsel for Skandina-

verne, ligesom det endnu er hos Perserne o. fl. naar

man uformodentlig saae en eller lo Ulve. (Jævnfor

ovenfor Str. io.)

I ovrigt lære vi her at Vin

,

denne i Norden
Fordum saa sjeldne og kostbare Diik, var Odins pri-

vilegerede Nektar. Ingen jordisk Vædske er aandri-

gere, eller forener mere, om man saa maa sige, det

himmelske med det jordiske. Den var, ligesom je"

viser i Anmærkningerne til HaVamaal over Digter*

drikken, fremdragen af Odin selv fra Jordens dybe

Skjbd, og det var i den og andre begej strende Drik-
ke, at lian meddelte sine Yndlinge Poesiens herlige

Gave. Selv var han den liojeste Aand, og derfor var

det ham ene og allene givet at leve og næres blot al

den ætheriske P in, Himlens og Jordens ædleste Frem-
bringelse, Vinen var, fra umindelige Tider, den hel-

ligste og ypperste Libation ved Osterlændingers, Græ-
kers og Romeres OfFringer og Gjæstebude. Vore
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Forfadre glemte ej heller at mindes Guderne , ved

dein viede Skaaler, i hojtidelige Drikkelaug ; siden

vederfores denne Ære de Hellige og nu tilsiddt (i le-

vende Live) Kongerne og andre virkelige Mennesker,

som vi gjdre meget af, eller ville vise en særdeles

Hæder og Opmærksomhed. Vi finde ellers i de he-

denske Nordboers Digte, at Fyrster beværicdcs med

Vin i Valhall ,
f. Ex. af en Strophe i Eriksmaal, et

Mindedigt over Harald Haarfagers Son, Kong Erik

Blodbxe , forfattet efter hans Enkes, den bekjendte

Gunnhildc Kongemoders Begjæring. Stoffet dertil

er taget af den nordiske Mythologie, uagtet det be-

nævnte Ægtepar var i Engelland bleven tvunget til at

bekjende sig til den kristelige Religion

:

Hvad er det vel for Dromme? sagde Odin,

Mig syntes jeg stod op for Dagen gryede.

At gjore Valhall ryddelig for Helte,

Som faldt i Kamp. Eiuherierne jeg vaagned;

Jeg bod de Tjenende staae op, for Bænke N

At stro og skure Bægre — m<pi Valkyrier

At bringe Vin, som om en Konge kom.

20 . Om disfo mytliiske Fugle siger den yngre

Edda: "Paa Odins Skuldre sidde to Ravne, Hugiri

"og Munin ; de sige ham i Oret alle de Begivenhe-

der, som de see eller hore. Dem udsender han,

"saasnart det dages , for at flyve Verden omkring og

"komme igjen ved Middagstid. Derved bliver han

*) Dogurdarmål, Dagverdarmål, maaskee ogsaa Frokosttid. A

£

Dagverdr

,

kommer den danske og norske Almues navrt

(ligesom Nadver af Ndttverdr A ftensmaaltid). Her menes

do° sandsynlig Middagsmaaltidet, da man niid en stor Deel

stærk Drik, hvorved Tanke og Hukommelse ofte bleve borte.

Lige til vore Dage var dette især ofte Tilfældet i Gammel

England , hvor Middagsmaaltidet forst holdes Kl. 4 til 6

om E. M.

(16*)



244

"underrettet om mange Tildragelser, og derfor kalder

"man liam Ravne -Gud," Et Brudstykke anfort 1
1

Skalda lyder saaledes :

Tvende Ravne floj

Af Odins Skuldre I

Hugin til hængte

Munin til faldne (Liig).

I Ynglingasaga (7
de Kap.) fortælles Traditionen saa-

ledes : "Odin havde to Ravne som han havde lært at

"tale. De fldje vide om Landene og bragte ham
"mange Tidender hjem. Af saadant blev han meget
"viis" og kort forhen : "Undertiden opvakte lian Død-
ringene under Jorden, eller satte sig hen under
"Hængtes Liig. Derlor kaldtes han Gjengangernes'og

"de Hængtes Gud eller Herre." Ville vi forklare disfe
j

Myther, maa vi fbrst see hen til deres Oprindelse.

0din er, efter Eddalæren , Himlens og Luftens overste

Gud, Verdens Aand, som Inder og Græker kalde

ham, den store Aand hos de amerikanske Folk o.s.v.

Aande og Aand (animus og anima) ere oprindelig
!

eensbetydende i alle Verdens vigtigste og ældste, i det

mindste de saakaldte japhetiske Sprog, hvortil Grun-
den er let at indsee, den nemlig, at Menneskets

Aande var saa noje forenet med dets Aand, Sjælen
J

eller Livet, at den ene kom og forsvandt med den an-

den. Menneskets Aande og Luftens Aande ligne

hinanden, og mentes derfor, vistnok ogsaa tildels tem-
melig rigtig, at være af samme Natur. Derfor var det

Himlens og Luftens Gud, som i de fleste Mytliologier,

1 det mindste de nordiske og østerlandske
, meddelte

Mennesket sin Aande, og med den Livet og Sjælen.

Derfor siger ogsaa Vala: "Odin gav Mennesket Aan-
den." Havde man engang fattet en saa naturlig Idee,

fulgte denne atter deraf: at Aanden, som kom fra

• '

]

V v
I

9
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Himlens og Luftens Guddom, maatte, naar den

iorlod Legemet, gaae til ham paa ny, eller svæve

derhen, hvorfra den var udgaaet. Dette sige He-
bræers, Grækers, Inders og Skandinavers Philosopher

os. Men — der gaves baade en ovre og undre Luft,

Over- og Under-Verden (Valhall og Bilskirner ; As-

gaard og Hclhejm) Himmel og Helvede. Efter Do-
den kom Sjælene, efter deres forskjellige Beskaffen-

hed eller Sjælsadel til disfe saare forskjellige Steder.

Alle Sjæle havde vel deres Udspring fra Odin

,

lige-

som Persernes Fcruerer (Platonikernes Ideet) vare i

Himlen, fbrend de meddeltes jordiske Legemer. Odin
udsender dem da til Jorden :

Hugin og Munin
%

Flyve hver en Dag
Over Jordens Slette.

Men de vende ikke alle tilbage til ham, thi nogles

Kraft og Adel blev saa svækket og besmittet ved Jord-

livet, at de gjorde sig uværdige til Himmelen. Der-
for lader Digteren Himmelguderi sige:

For Hugin er jeg bange

At han igjen ej kommer.

Dog frygter jeg meer for Munin.

For at forstaae disle Linier rigtig, maa vi lægge Mærke

til at Hugin eller Hugi betyder egentlig Hu, Tanke

og Muni eller Munin , Mindet, Erindringen — og

udtrykke saaledes de tvende Slags Beskjæftigelser hvor-

med Sjælen sysfeisætter sig i Verdenslivet. Man veed

at Hukommelsen aftager i Alderdommen, og de græsk-

romerske Digtninger ere bekjendte : at alting glemtes

ved at pasfere Lethe-F\oden. Ogsaa Nordboerne an-

toge Sjælevandringen , men de Folk, som gjorde det,

vilde tillige, at den gjenfbdte Aand ej kunde erindre

sin havte Skjæbne, i de foregaaende Inkarnationer.
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Af disle Aarsager frygtede vel Odin mest for at Hu-

kommelsen

,

naar den engang var borte fra Menne-

sket, neppe vilde vende tilbage, hverken i dette eller

i det andet Liv. Fra Geirrod selv, lier i Digtet, var

den saaledes bortvegen ved lians overstadige Druk-

kenskab (see Str. 50). Hine Sjælens tvende Hoved-

Egenskaber personificeres saaledes i den nordiske

Mythologie som Odins tvende Ravne . Man kan

tænke sig forskjellige Aarsager, hvorfor disfe nu om-

stunder lidet agtede Fugle valgtes fordum til saa vig-

tige Roller. De vare kulsorte af Farve ; derved liar

man maaskee villet sigte til Sjælens Dunkelhed og

Usynlighed. De kunde læres til at snakke eller frem-

bringe artikuleret Lyd, en Egenskab, som Mennesket

især besad ved Sjælens Styrelse. Det er og bekjendr,

at man til alle Tider liar troet, at Ravnene besade

overordentlig Forstand og Klogskab . Man tillagde

Fuglene overhoved den Gave, at tale et Sprog, som
kun de selv og enkelte af de Viseste blandt Menne-
skene kunde forstaae, og mente, at de som Luftbe-

boere stode under Himmelgudernes særdeles Besty-

relse. Heraf kom den til alle Nationer udbredte Over-

tro om Fuglenes varslende Skrig og Flugt. Heri havde

Ravnene allevegne en stor Andeel, f. Ex. ved Romer-
nes Augurier (see Plin. H. N. X. 12). Som bverste

Himmel- og Luftgud var Odin endvidere tillige Gud
for Feldtslagene t som holdes under aaben Himmel.
Til Valpladsen tye stedse Rovdyr og Rovfugle, som
her hjelpe til at fortære Odins blodige Offre, og der-

for tilegnedes de i Almindelighed, og Ravnen , der

hyppigst saaes ved slige Lejligheder, i Særdeleshed,

til hin Krigs- og Himmelgud. (jfr. 19de Str.) Man
har maaskee digtet eller troet, at de Dodes Sjæle

paa en Maade Jlojc bort med disfe Fugle, thi ved de
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romerske Keiseres Ligbegjængelse lod man, efter at

Ligbaalet var stukket i Brand, en Om flyve op til

Himmels, for at forestille eller medbringe den Afdo-

des Sjæl, og flere katholske Legender fortælle, at de

Helliges Sjæle fore synlige til Himmels i hvide Duers

Skikkelse. Naar en afdød persisk Ghebers højre Oje

nd hakkes af en Ravn eller anden Rovfugl, ansees det

6om et for liam særdeles lykkeligt Tegn. Ravnene

stode i høj Anseelse hos mange andre hedenske Folk.

Græker, Romere og Ægypter helligede den til sipol-

lo, Phoebus eller Solen, der især, som oplysendey var

Spaamænds og Spaadom skuns ters Guddom. uéElian

beretter, at ved Jpolls Tempel i den ægyptiske Stad

Kopto, saae man især tvende hellige Ravne. Strabo

fortæller og om tvende Ravne som man, etsteds i

Gallien , dyrkede med megen Ærbodighed, og lod

dem afgjore de vigtigste Trætter, ved den Maade

hvorpaa de behandlede etslags Kager, som man op-

vartede dem med. Men det mærkeligste er at i In-

dien ærer og nærer man Ravnene, især af denAarsag,

at de, som den vel underrettede Paolino udtrykkelig

siger, forestille de Slfdodes Sjæle (repræsentant ani-

inas defunetorum). Ogsaa er det mærkværdigt, at

Inderne digte om tvende usynlige Genier, der bestandig

sidde paa ethvert Menneskes Skuldre , og udspeide

saavel alle hans Handlinger og Ord, som hans løn-

ligste Tanker ,
hvorfor de, i den anden Verden , af-

lægge Regnskab til de Dodes Dommer. Her have vi

da de eddiske Hugin og Munin . 1 øvrigt er det me-

get sandsynligt at den kristelige Almues endnu ikke

uddøde Overtro om Valravnen og Natravnen, disfe

djævelske Rovfugle som tørste efter Menneskeblod,

nedstamme oprindelig fra Odins Ravne.
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2i. Denne Strophe er vel meget dunkel — men
af de Oversættelser, som den store Udgave liar og

Andre have givet, forekommer mig Gudmund Mag-

n anis’s (i den i4 ‘le Anni.) at være den lykkeligste og

naturligste. Efter den maa Meningen være om Feriris

-

Ulven, dette Uhyre, Lokes og Augurbode’s Son, som
Aserne bandt paa en Holm i Soen Amsvartner, og stak

ham et Spyd i Munden, saa at Heftet stod igjennem

hans nedersté Kjæft. Han tuder forfærdelig — læg-

ger den yngre Edda til — og Fraaden som staaer ud
af hans Mund, bliver til en Flod som lieder Von (o:

Haab , Forventning). Der bliver han liggende indtil

Ragnarok eller Verdens Undergang. Denne Ulv er

Talen sandsynligst om, naar man omen læser Pi6 d-

vitnir for piddvitnis

,

med den ubetydelige Foran-

dring af >r til r, eller og man antager piådvitnis-fiskr

for et Ord (som Hval-fiskr o. fl.) Ordet piod-vitnir

betyder Folkenes Ulvt den almindelig berygtede Ulv,

eller Al-XJlven , Verdens-Ulven . Dels er han bun-
den paa en Holm i en So og dels foraarsager hans

Fraade en saa stor og stærkt brusende Elv, at Odins
Lufthest Sleipner (der her kaldes Val-glauinr o : Him-
inelhest. Krigshest eller fortræffelig Ganger), ikke tru-

ster sig til at vade over den. Meningen bliver vel

da : at Odin af denne Aarsag ikke kan faae Bugt med
Fenris-Ulven , uagtet dens Tuden spaaer ham uund-
gaaelig Ulykke — da Ulven engang skulde slide sig

los og opsluge Guden selv. Jfr. Vafthrudnersmaal
Str. 53.

Vil man ikke antage denne Forklaring, er der en
Konjektur ellers muelig, angaaende Betydningen af det

Uhyre, som lier ommeldes, at den nemlig gjelder

Midgaardsormen eller Verdcns/langen , Ulvens Bro-
der. Hovedmeningen blev' dog omtrent den sam me.
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Fenris - XJlven betyder især den underjordiske Ild,

som broler bunden i Dybet og det yderste Morke, og

Midgaardsflangen det rasende Verdenshav. Begge

disfe Sodskende ere Himlens og Jordens, folgelig og-

saa Asagudernes Fiender, og ville gjerne odelægge

dem , men det kan ikke skee forend ved Verdens

Ende, og dog uden tilstrækkelig Virkning, da det

ddelagte foryngcs paa ny.

22. Valgrind, som kan oversættes : det himmel-

ske t hvalte eller ypperlige Gilier , ogsaa de Dodes

eller de faldne Krigeres Port er, efter Digtet, et Git-

terværk for Himmelens Porte. Et sligt maa være

gjennemsigtigt. Da Valhall betyder, dels hele Him-

melhvælvingen , men dels (og det som oftest) den

overste Deel deraf, maa Digteren ved dette mythiske

Gitter, mene det for os usynlige Skillerum mellem

uithmosph æren og Ælher eller Stjernehimmelen »

Naar Ddrren til den lukkes i, er Himlen overtrukket

med Skyer eller Moike, og derfor usynlig ior os.

23. Naar 800 Einherier udgaae ad Gangen af

hver af Valhalls 540 Ddrre, udkommer Tallet 432,000,

hvortil vor lærde Prof. Sandal lorst lagde Mærke (i

hans Cosmogonice anliqvæ primæ lineoo). Hbjst be-

synderligt er det, og neppe grundet paa en blot til-

fældig Overeensftemmelse, at netop dette Tal er et af

de mærkværdigste i Chaldæers og Inders mythiske Hi-

storie. Diodor melder at Chaldæerne havde astrono-

miske Observationer for 432,000 Aar. Efter Berosus

og Syncellus vare der 43 2 >000 Aar mellem Skabelsen

og Syndfloden. Indernes sidste Veidensalder (af de

fire, hvori de ligesom Græker og Piomere dele Tiden)

bestaaer ligeledes af 432,000 Aar. Altsaa har Chal-

dæernes forste og Indernes sidste Verdensalder den

selvsamme Længde. Af det anforte Tal paa Einbe-
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rierne, som paa engang, i den sidste Kamp, gaae ud

af Valhalls Dorre, synes det som om Digteren, efter

den ældgamle hellige Tradition, har villet betegne der-

ved det bemeldte Antal al Aar (nemlig 452,000) som
Tiden havde samlet i Himmelrummet , men som dog 1

ikke magtede at hindre den store Periodes Endeligt.

Derefter skulde alting fornyes. Dette var ogsaa Chal-

dæers og Stoikers , samt er endnu Indernes Tro.

24* Under Valhall

,

det store æiheriske Himmel-

slot, ligger Bilskirtler (Stonnopklarcrcn eller og: snart

stormende, snart blid og klar), nemlig: Athmosphæ-
ren eller Skjernes Hvælving , Tord en guden Thors
Bolig. Ved klart Veir synes den at udgjore et med
den ovre Himmel, da Gitterværket Valgrind, som ad-

skiller den fra Valhall , saa er usynligt for os (see

22de Str.) — og da den undre Deel af en Hvælving er

fitorre i Omfang end den overste , saa er Bilskirncr

fblgelig for saavidt storre end Valhall. Fra dens 540
Lofte eller Hvælvinger synes 540 Dorre eller Indgange,

at gaae til Valhalh Jfr, Str. 23.

25* Herom siger den yngre Edda : ”Da spbrger

*'Ganglere

:

Hvad har Einherierne at drikke, der for-

"slaaer saa got som Maden? Drikke de maaskee Vand?
”Har svarede : Det var et sært Sporgsmaal. Skulde
Alfader byde Konger, Jarler eller andre fornemme
”Mænd til sig, og give dem Vand at drikke i Vel kan
”jeg i Sandhed sige, at Mange komme til Valhall,
som gjerne i dyre Domme vildo betale en Drik Vand,

”hvis der ikke bodes dem noget bedre
; saadanne nem-

”]ig som ere dode af smertefulde Saar; men der gaaer 11

"ganske anderledes til. En Gjed, som heder Heidrun,
"staaer ovenpaa Valhall og bider Lovet af Grenene
"paa det navnkundige Træ Lerad. Af dens Yver rin-

"dcr saa meget MjSd at et Drikkekar fyldes dermed,

l u l r v i

f
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”som er saa stort at alle Einberier have fuldt op at

”drikke.” Vi see af ovenstaaende, at Gjeden Heidrun

stod paa Valhalls Tag og nærtes ved Bladene af Træet

Lcrad (hérådr o : givende Lee eller Ly) som overskyg«

gede Gudeslottet. *) Dette Træ selv, saavelsom den

Gjed og den Hjort (see a6de Str.) som næres af dets

Blade, synes Indbildningskraften at have dannet ai

Stjernegrupper eller andre Pboenomener, som frem-

stillede sig for Ojnene i eller nærved Melkevejen .

Gjeden Heidrun (af Heid, ccttyx, Æther, den klare

overste Luft) er uden Tvivl af fælles Oprindelse med

Gjeden Amalthæa

,

efter nogle avlet 'af Helios eller

Solen, selv kaldét Olcnie , af Zeus’s Præst, eftersom

Slratus siger. Ved denne Gjeds Melk opfostredes og

nærtes Zens eller Jupiter ,
Grækers og Romeres Him-

melgud. Af Taknemmelighed satte han den paa Him-

len, som et Stjernebillede, og gjorde den udodelig.

Det er meget sandsynligere at Melkevejens Navn hos

de nysnævnte Nationer, hidrorer Ira denne mythiske

Gjed, end fra Here eller Juno , som efter forskjellige

Traditioner gav Mercurius eller Hercules Die. Dens

Horn bleve til det bekjendte Overjludigheds- Horn

hvoraf alle Goder udvælde. Det er om den at Mani-

Hus synger:

”Hun ,
Fostermoder til den store Zcus

De unge Kid, som gaae foran, bevogter.

Hun Tordneren de forste Kræfter gav.

Med egen Melk den lystne Krop opfbdte.

Og gav ham Styrke nok til Lyn at slynge.

Herved er især at mærke : at de Stjerner som kaldes

Amallhæa og dens smaa Bukke, netop staae i og ved

*) I Æthereu giveg der ingen Vind eller Storm. Lerad maa i

gig selv være den overste Top af Verdenstræet Yggdrasill,

eller saa at sige, en Fortsættelse deraf.
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selve Melkevejen. Ligesom Zeus nærtes af Himmel-

gjeden Amalthæas, saaledes qvægedes og Valhalls Gu-

der og Einherier af Himmelgjeden Heidruns Melk,

der bliver til den kosteligste Mjoil. Dog er den nor-

diske Mytbe ingen ny Kopie af den græske. Oprin-

delsen er vist meget ældre — thi Indernes hellige Bb-

ger skildre en Deel af Himmelen som et Melkehav

hvori Guddommen boer. Af dets himmelske Melk

frembragtes den Fode, der gav Udodelighed, som rig-

tig nok i Navnet A/nerdam svarer til Grækernes Am-
brosia

,

men beskiives som etslags Sinbr. *) Under-

soge vi den saa vidt udbredto Hoved -Mythes natur-

lige Oprindelse, ligger den uden Tvivl i Melkevejen s

welkagtige Udseende. Da Melk stedse var et ynder,

sundt og hojt anseet Næringsmiddel for de Gamle,

tillagde de og Guderne denne himmelske Fode. Af

de Dyr som give spiselig Melk, er det især Gjeden,

som sbger lioje Steder, og klattrer selv op paa stejle

Bjerge. Deraf indbildte man sig, at et Dyr af denne

Art var fortrinlig skikket til den hoje Himmel.

26. Den yngre Eddas Ord herom ere disfe : ”Da
"sagde Ganglere : den Gjed er dem saare nyttig, og
"det maa være et særdeles kosteligt Træ hun æder af.

"Har svarede : Da er det dog nok saa mærkeligt med
"Hjorten Eiktkjrner som staaer ovenpaa Valhall og
"bider af samme Træes Gi ene. Af lians Horn flyde
1
saa mange Draaber ned i Hvergelmer, at derfra ud-
"stromme alle de Floder som hede Sid og Vid" o. s. v.

*) Ogsaa Persernes Religionsboger oramelde en hvid Gjed,

ved livis Melk de forste Mennesker nærtes , men syndede
derved mod Guds Bud. Maaskee sigtes lierved til de nær-
boende kaukasiske Folks Myther, som ere os ubekjendte,
men som vi uuta formode have stauct i Forbindelse mul
de ældste græske og nordiske.
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(See Str. 27 o. f.) Denne mythiske Hjort, som staaer

paa Valhalls Tag, og hvis Vier udbrede sig over Him-

melen, synes at være en anden personificeret Afdeling

af Mælkevejen eller og et saadant Phoenomen eller

Constellation. Man digtede, at alle Vande og Floder,

som komme ovenfra, dryppede af dens Horn, ligesom

en anden Mythe lader Nornerne qvæge og befrugte

Naturen, ved det Vand, som de daglig ose af Urdes

ætheriske Væld. Ideen om de himmelske Vande,

er ikke allene ægte bibelsk, men ogsaa antaget af In-

der, Perser og Græker. Den træffes ellers blandt de

fleste Folk, ja selv hos Gronlænderne. De forestille

sig en stor So i Himlen, som, ved at lobe over sine

Bredder, frembringer Regn paa Jorden. Længere

henne i Digtet (Str. 23) forekomme fire Hjorte som

lobé omkring i Ygdrasils Grene, og som der uden

Tvivl betyde de fire Hovedvinde. Man kan sammen-

ligne disfe fem eddiske Hjorte med de fem Hjorte

med gyldne Vier som (Maanegudinden) Artemis-

Diana fangede paa Bjerget Parrhasos (hvoraf Apollo

ogsaa har et Tilnavn). De fire spændte hun for sin

Vogn men lod den femte lobe, og siden blev den

kun fanget af Heraklcs (eller Solen). Ellers va r Hjor~

len hos Ægypter og Græker Evighedens og Hurtig-

hedens Sindbillede. Den var især helliget Apollo og

Diana ,
ligesom endnu hos Inderne Solguden Shiva

og Maanegudinden Parvadi.

27. Navnene paa disfe Himmelfloder antyde visfe

fortrinlige Egenskaber hos hver især, der synes at be-

tegne de himmelske Strorame og Vande som frem-

bringe Dug, Regn, Hagl, Snee o! s. v. for Jordboerne.

Udtrykket hodd goda (Gudernes Kreds eller Kredse)

er især mærkeligt, da Himmelens Kredsfigur betegnes

tydelig derved. Eller:, have andre Nationer Himmel-
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iloder, hvorved Stjernesamlingernes og Melkevejens

Slyngninger og Krumninger antydes.

23. Her opregnes de jordiske Floder , dog som
det synes, benævnte efter deres forskjellige fortrinlige

Egenskaber. Maaskee betegne Navnene og især de

himmelske Stramme forsaavidt de nedvælde paa Jor-

den.
,
og falde derfra ned i Dybets afgrund.

29. Her omtales især Skyluftens Vande og Dun-
ster, hvorigjennem Thor maa hver Dag vade til Gu-

dernes Raadsforsarnling ved Yggdrasills sydlige Stam-

me. Vilde han kjore i sin Tordenvogn , maatte Gu-

debroen staae i lys Lue og Hiipinelvandene kaage.

30. I denne Strophe opregnes Gudernes Heste
;

her finder man kun ti uf deru. Odins Hest Sleipner

nævnes ikke deriblandt. Thor bruger ingen, da han

enten gaaer, eller kjbrer med sine Bukke. Baldurs

Hest blev lagt, med ham selv, paa hans Ligbaal.

D isfe guddommelige Hestes Navne ere næsten alle

tagne af Ild eller Giands , af Guldets , Sulvets eller

AFdelstencs Egenskaber
; af et saadant Udseende fo-

regives ogsaa Gudernes Heste at være, i de mythiske

Fortællinger, som lige indtil vore Dage have været i

Gang hos Letterne , de ældste europæiske Gothers

Efterkommere. Rim'eligviis have de Gamle forestilt

sig dem ved Stjerneskud og Meteorer. Det sidste er

i deL mindste vist om Valkyriernes Heste. Heraf kom-
mer vel den Overtro blandt vor Almue, at naar man
seer et Stjerneskud falde, og strax onsker sig noget,

faaer man sit Onske opfyldt. Den er et Sidestykke

til den overtroiske Mening blandt enfoldige Bfinder-

folk i Island : at naar man er saa lykkelig at komme
under Regnbuen (den forrige Gudebro) eller see den
lige cfver sit Hoved, saa ,kan man opnaae det Onske,

som man da frembringer. Begge Slags Overtro grun-

i
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(ler sig paa vore hedenske Forfædres Meninger om

Gudernes umiddelbare Nærværelse ved slige Lejlig-

heder.

51-35. Mjthen om Ygdrasill skildrer vor hele

Verden under Billedet af et uhyre Træ

,

hvis Tilbli-

velse og Vedligeholdelse synes at skyldes de tre store

Norner eller Tidens evige Gudinder. Den yngre Ed-

das Fortælling herom lyder saaledes : "Gudernes for-

nemste og helligste Træ er Æsketræet Ygdrasill,

"Denne Ask er det storste og ypperste af alle Træer.

"Dets Grene udbrede sig over hele Verden og række

"op over Himlen. Trende Rodder hvorfra Træet op-

"spirer, strække sig vide om. Den ene tilXer11c og

"den anden til Riimlhursernc (Frosrjætterne) hvor
a,Ginnungagab forhen var. Den tredie naaer lige til

J,
NiJlheitn , og ved den er

.
(Afgrunden) Hvergemlcr,

"hvor (Slangekongen) Nidhug graver Roden nedenfra.

"Ved den anden Rod derimod, som naaer til Riim-

"thurserne er Mimers Kilde hvori Forstand og Vis-

"dom ligge skjulte. Kildens Ejer Mimer er fuld af

"Visdom, fordi han hver Morgen af Giallar-hornet

"drikker af Bronden. Engang kom Alfader der hen,

"og forlangte en Drik af Kilden, men naaede ikke

"sit Onske, for han satte sit Oje i Pant. Saaledes

"heder det i Valas Spaadom

:

"Alt veed jeg Odin ! o. s. v. (Str. 25. 26).

"Ved den tredie Rod af'Æsketræet som naaer tilHim-

"melen er Urdes Kilde . Ved Kilden staaer en skjon

"Bygning (Jfr Valas Soaadom Str. 18). Fra den ud-

"gaae de tre Moer Urde , Verdandi (eller Verandi)

"og Skuld. Disfe Moer bestenime alle Menneskers

"Levetid og kaldes Norner. De ere endnu liere som

"indfinde sig ved ethvert Barns Fodsel, for at be-

"skjære det sin Levetid og Skjæbne, og ere de af
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"Gudeslægten

,

andre af 41/eslæglen (Lysalfernes

"nemlig) og det tredie Slags af Dværgenes (eller Sort-

"alfernes) AEt. De Norner som ere af blid og god
"Herkomst beskjære Lykke, og nåar somme Menne-
sker geraade i Ulykke, saa volde de onde Norner
"det. De Norner , som opholde sig ved Urdes
"Urund, tage hver Dag Vand af Kilden, og ose det

"tilligemed Dyndet omkring den, op paa Æsketræet,
"paa det at dets Grene ikke skal raadne og gaae ud.

"Det Vand er saa helligt, at alt det som kommer i

"Kilden vorder saa hvidt, "som Hinden af et Æg.
"Den Dii^ som kommer deraf (fra Ygdrasils Grene)
"kalder Lian Honningdug , og det er Biernes Fode.

"Tvende Fugle fodes i Urdes Brond. De hede Svn-
"ner og fra dem nedstammer denne Fugleæt. 1 Asken
"Ygdrasils Grene sidder en Om, som veed mange
"Ting. Imellem dens Ojne sidder en Hug som kal-

"des Fcdurfolgner (o: den som dæmper eller skju-

"ler Yeiret eller Stormene). Et Egern, som heder

"Ratatusk

,

ldber op og ned paa Træet, og bærer

"Avinds-Ord (eller sdger at sætte Splid) imellem Or-
"nen og (Slangekongen) Nidhug (i Dybet). Fire

"Hjorte rende omkring i Æsketræets Grene og bide

"Knopper. I Afgrunden Hvergelmer (under Træets .

"Hovedstamme eller midterste Bod) ere saa mange
"Slanger at ingen Tunge kan udsige det.” Endvi-
dere heder det her: "at Guderne have deres Ting-
sted eller Raadsforsamling ved Æsketræet Yggdrasill."

I hele Beskrivelsen ere Vers indblandede af Valas
Spaadom og Griinnersmaal.

Vel er dette digterisk - kosmographiske Systems

Betydning temmelig i ojnefaldende , men ikke dos-

mindre bliver det nbdvendigt, for at kunne faae rig-

tige Begreber om de enkelte Dele, at udvikle det
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her i en sammenhængende Forklaring. Lejligheden

tillader dog ikke at det skeer saa vidtldftig, som det

ellers kunde, ved at betragte alle dens Grunde, hen-

tede dels fra Naturens Betragtning, saaledes som den

falder i Øjnene , dels fra andre Folkeslags ældste

Digtninger og Meninger.

Navnet Ygg.drasill betyder, efter forskjellige Lær-

des Forklaring, af forskjellige Sprogrodder, enten:

Regngivende , Dugdryppende , Ueduggende eller og-

saa : Odins Furer eller Bærer, naar denne Gud nem-

lig betragtes som Himlens Aand eller Herdens Sjæl,

eller ligefrem, efter Phoeniciernes Udtryk Hinden,

fanden samt tillige Himmelens og Luftens Guddom .

Det er altsaa Jorden

,

eller Herden, der her siges at

bære ham.

Naar man jævnforer begge Eddaernes Beretnin-

ger om Yggdrasills eller Herdcnslrcects tren de Rod-

der , saa vil det sige det samme som Stammer

,

da

Rod og Stamme gaae i Eet. Af disfe tre strækker:

En sig til Aserne o

:

Himmelguderne , som især

boe i Sonden ved Urdes Hæld, Tilblivelsens —

•

eller Lysets, Varmens og Livets Kilde.

Den anden og mellemste grundfæstes i Dunstver-

denen ISiJlheim og Afgrunden Hvergelmer , i

Verdens Midte..

Den tredie naaer til Frostjætterne og Mimers Kilde

o : Oceanets Udspring i Norden , efter Forfædre-

nes Meninger.

See vi hen til Beskrivelsen i Valas Spaadom (Str. 17)

saa mærke vi lettelig at den overste Deel af Yggdra-

siil er et egentligt Luftbillede , og (som Grater alt

har udtrykt sig) et Pliantom af den libje nordiske

Indbildningskraft. Dets Grene , AEtheren eller Luf-

ten, udbredes over hele Jorden; Stjernerne ansaae

(* 7 )
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vel de gamle Digtere For Verdenstræets gyldne Frug-

ter

;

fra dets Blade, Skyerne, drypper Regnen til Da-

lene, thi i den indbefattes og det oldnordiske Udtryk

for Dug. Med de hvide Vande (som omtales af

Vala og lier i Texten) overoses Træet daglig af AEtbe-

rens Væld i Sonden , hvilket de Gamle kaldte Urdes

eller Tilblivelsens Kilde

.

Alle gamle Folk antoge

desuden at der gaves himmelske Vande, og at disfe,

langt fra seete, vare, ligesom de jordiske, hvide eller

lyse af Udseende. Saaledes kaldte de AEtberen, eller

endog undertiden Luftrummet, overhoved. Urdes So.

Med dens Vædsker er det at Tidens trende store

Norner (Fortid , Kutid og Eftertid) daglig overose

Verdenstræet som dets Vedligeholderindei. Tiden

mentes at have sit Udspring fra Himmelen, efter hvis

Lob den retter sig i sine Afvexlinger. Fra IJrdes So

ellerÆtheren mentes Duggen at komme, ligesom

man og troede, at det egentlig var af den (især Hon-

ningduggen) at Bierne næredes og suede deres Hon-

ning. Ogsaa Grækernes Digtere besynge Moirernes

Kilde eller So med hvide Vande; detn ansaae de

tillige som Biernes Ncorerinder og Bestyrerinder. At

Svanerne nedstammede fra Himmelvandene sluttede

Nordboerne af deres skinnende hvide Farve, ligesom

disfe Fugle i andre Mythesystemer ere Himmellysets

Sindbillede. Det er mod Sonden, i Nærheden af

AEtherens formeentlige Udspring, at Jorden er evig

grun (see Valas Sp. Str. i8)> Himlen saa at sige,

evig hida. Derimod er Verdenstræet især bestænkt

med hvide Vædsker i Nærheden af Mimers Kilde

eller herimod Nordpolen (efter de Gamles Forestil-

linger) da Land , Hav og Luft her gjenskinne af be-

standig lis og Snee. Her er dog Havets jordisko

Udspring , til hvis Herre, Havjætten Mimer , O'din
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eller Himmelen pantsatte sit Oje, Solen nemlig, tlu

saaledes skildres den af alle Oldtidens Folkeslag (Jfr.

Sammest. Str. 25 26) for at erhverve sig Dybets Fis-

dom og underrettes oin Afgrundens Hemmeligheder•

Man antog nemlig, at Solen skjulte sig hver ISat i

Nordpolens. Egne, under det dybeste Hav, og opstod

derfra med Dagens Frembrud; den favre Morgen-

rode som da bebuder dens Ankomst til Oververdenen,

er den guldrode Miod, som Mimer hver Morgen ny-

der efter Digtningens Udtryk. 1 bvrigt synes Havet,

Som de jordiske Vandes Udspring, at naere Asken

Ygdrasills Rbdder, da de ætberiske Vædsker fra Ur-

des Kilde derimod vedligeholde dens Blade og Grene.

Saaledes forestilles vor Verden som et Træ, næret af

Dybets og Himmelens Vande. Dets Dryader eller be-

skyttende Nympher ere de tre store Norner, som

sbrge for dets Vedligeholdelse, endog i den store Na-

turomvæltning, som vi kalde Verdens Undergang, men

om det end da mister Grene og Blade, saa staaer

dog' Hovedstammen fast, for atter at fremspire og op-

blomstre i en ny og herligere Skikkelse.

Naar vi saaledes have seet hvad Nordboernes my-

thiske Al-træ betyder, bliver det lettere at forklare

hvad de have meent ved de allegoriske Dyr som de

gave det til bestandige Beboere. Ornen , som sidder

i Træets Grene, er et almindeligt Sindbillede paa

Luften eller Vinden; den imellem dens Ojne sid-

dende stormdæmpende Hog , betegner vel derimod

den stille AEther. Man meente at Hogen floj boj est

af alle Fugle, og derfor gjorde man den tit til AEthe-

rens Symbol. Efter en anden Mytbe er det Jætte-Or-

nen Hræsvelg , som især frembringer de kolde og

heftige Nordenstorme (Vafthrudnersm . Str. 37). De

fire Hjorte som lobe omkring i Ygdrasils Grene og

( 17*)
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Lide Knopper, ere vel de fire Hovedvinde, som tære
og adsplitte Skyerne. Egernet, der ogsaa lober om-
kring i Grenene, samt medforer Ornens Ord

, det
vil sige, efter den ældste Bemærkning, Producter,
Frembringelser

,

¥
) betegner vel Regndraal/er , Hagl-

korn og Sneefiokker (eller Regn- og Sne-byger) som
avles al Luften og nedfare derfra til Jorden og Ha-
vet, samt siden til Dybet. Egernet er i adskillige

Lande^morkt om Sommeren, hvidgraat om Vinteren.
Luftens Vædsker ere underkastede de samme Foran-
dringer. Hiint lille Dyr farer og gjerne omkring i

Træernes Grene, og hopper eller flyver fra den ene
til den anden. At Slangekongen Nidhug hersker midt
i Hjgrundens Dyb, hvor Ygdrasils midterste Stamme
er befæstet, vide vi af denne og flere eddiske My-
ther, og det er sandsynligst, nt den her sættes som
en blot Person ificat ion deraf, ligesom Midgaards-

ormeti eller Verdensflangen paa andre Steder for Oce-
anet, som omgiver Jorden. Saaledes er vel de ovri-

ge Slanger, som her siges at ligge under Verdens-
træet, de hvirvlende Malstromme og andre brusende

Floder, tildeels af vulkanisk Art, som omgive Jorden

i slangebugtet Lob, samt saa at sige, gnave eller

tære paa den. Derfor siger den gamle Skjald, at

Ygdrasill raadner eller muldner af Fugtighed paa Si-

den , medens Vindene som Hjorte, tære paa dets

Grene, og Afgrundens Malstromme, som Slanger, paa
Roden. Det udholder derfor, som det heder, storre

Arbeide og Lidelser end Nogen skulde troe. Af ad-

skillige Aarsager, som Lejligheden her ikke tillader

at udvikle, var Æsketræet her i Norden det mest

) Ordj Engl. JJrord, Tydsli, JVurt o. s. v. (factum siden ver—
bu?n

J

af verdu, vorde .
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pasfende til Sindbillede For Verdenstræet, efter disfe

Forfædrenes Forestillinger, men en af dem vil jeg dog

anmærke her: De Gamle troede, at Slangerne for ka-

stede sig i Ilden, end at de skjulte sig under Æske-

træets Blade. Her har man da en indlysende Grund

for den ellers paafaldende Omstændighed, at Nidhug

og Afgrundens ovrige utallige Slanger ikke krybe op

ad Stammen, der staaer dem saa nær, da de dog

gjerne onske Træets Odelæggelse. For vi forlade

disfe Betragtninger over Ygdrasill, under livis him-

melhbje Krone saavel Tidens store Norner, som Asa-

guderne, der ogsaa egentligen boede i Stjernehimme-

len, holdt deres Pvaadforsamlinger , saa ville vi an-

mærke, at de jordiske Fyrster, Gudernes Præster og

Præstinder, som gjerne sogte at efterligne de heden-

ske Indretninger og Skikke, have valgt udmærkede

Træer til deres og Folkets Forsamlingspladse, helst

i Nærheden af hellige Kilder. Saaledes berettes

f. Ex. at der ved Upsalas beromte Hovedtempel, og

ved en hellig Kilde der tjente til Orakel, var et uhyre

stort Træ, som udbredte sine Grene vidt omkring,

og var stedse grdnt baade Vinter og Sommer. Her

forrettede Hedningerne deres Offer, og erholdt, som

de troede. Nornernes eller Gudernes Svar paa deres

ydmygeForespbrgseler. Enkelte slige fra Arildstid hel-

lige Træer ere endnu til i Tydskland og kaldes Dru-

tenbaume (da de hedenske Præster kaldtes der Dril-

len, Druhlen ,
i Sverrig Drotter, Drutter , af Cel-

terne Druider o. s. v.) Endnu forsamles Bonderne

i mange danske Landsbyer under ct vist Træ til de-

res sædvanlige Sammenkomster eller Gadestævner, ef-

ter den fra Hedenold vedligeholdte Skik, der saavel

i de ældre som nyere Tider og har været fulgt i In-
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dien i livis Mytlier ogsaa tale om Gudernes Forsam-
lingsplads ved Verdenstræet.

5G. Om Valkyrierne siger den yngre Edda: ”Der
”ere endnu (foruden Asynierne) andre Moer i Val-
''hall som skulle opvarte, bære Drikke frem, samt

”pasfe paa Bordtdjet og Bægrene. De opregnes saa-

”Iedes i Grimnersmaal : HrisC og Misi o. s. v. —
Disfe bede Valkyrier. Dem sender Oclin til hvert

”et Feldtslag. De vælge dem der skal falde og raade
*’ loi Sejeren. Gudur (ellers Gunn), Rota og den yng-

’ ste Norne som heder Skuld, er dem, som altid ride

tor at bestyre Kampen og at bestemme, hvem der

skal blive paa Valpladsen.” For ikke at udstrække

disfe Anmærkninger ved det saare indholdsrige Grim

-

nersmaal , til en altfor uforholdsmæsfig Længde, maa
jeg udsærte min udforlige Udvikling af de hertil ho-

rende Mythers Undersbgelse til min mythologiske Ord-

bog, og kun an fore dens vigtigste Resultater: Sagnet

om Valkyrierne , skylder Meteorerne sin Oprindelse.

Som formeentlige Aander, der ledsagedes af slige

skinnentie Plioenomener, borte de til Himmelguden

Odins Fdige. Da denne Gud især var tilstede ved

Feldtslag, viste han der sin Indflydelse paa Menneske-

nes Skjæbne, ved at bortkalde nogle tappre Krigere

til sig, og give andre Sejeren. Til disfe Forretnin-

ger udnævnte han og undertiden Valkyrierne , disfe

himmelske Amazoner, som ellers pasfede de huslige

Sysler og bare Drikke frem i Valhall, men udsendtes

lit paa Skyerne, som vælige Heste (fra hvis Manker

frugtbringende Dug neddryppede paa Jorden) selv

iklædte glimrende Rustning, paa sine krigerske Tog.

Længere hen i Tiden mente man at virkelige jordiske

Amazoner bleve af Odin optagne i Valkyriernes S el-

skab, og givet deres Herredomme over Elementerne
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i levende Live. Endelig blev MytTien tildeels en Tro-

sopopoia paa Krigen og Slagets Virkninger og Fdiger.

Som physisk -poetiske Væsener forekomme Valkyrierne

i de gamle Persers Mytliologie ,
under Navnet Fcrue-

rcr (forsaavidt de forestiltes som stridende), og lige-

saa paa en Maade, bos Grækerne, som krigeriske

Baceher eller Mainader. Endvidere bave de (lildeels)

en paafaldende Ligbed i Navn og Dnad ,
med Græ-

kernes Kerer eller Kirer. Ligesom disle undertiden

forvexledes med Moirerne ,
saaledes blev og det sam-

me Tilfældet i Norden med Valkyrier og Norner. —
Overtroen om Qvinders Forvandling til Valkyrier blandt

Nordboerne, og, som det synes, ogsaa bos Cellerne,

er i senere Tider gaaet over til Hexernes Luftfarter til

Bloksbjerg o. s. v.

37. See foran Kalas Spaadom Str. 5 * °g Traf-

ihrudncrsmaal Str. 12. 23. l\j. Hertil borer denne

Fortælling i den yngre Edda: "Mundilfare liavde

"tvende Born der vare saa skjonne, at ban kaldte sin

"Son Måane og sin Datter, som ban giftede med

”Glanur, kaldte ban Sol. Over denne Stolthed") for-

"tornedes Guderne, tog begge disfe Sddskende, satte

"{lem op paa Himlen og lod Sol kjdre de Heste der

"trak Solens Vogn, som Guderne liavde af Muspel-

**heims Gnister skabt til at oplyse Verden. Disfe He-

"ste bede Alsvidur og Arvakur Under deres Bove

"satte Guderne to Pustere (efter Ordet Vindsække)

"for at afkjole dem
;

disle kaldes Isarn-col i nogle

"Sagn eller Sange (f. Ex. Grimnersmaal).” At Mun-

diljarc betyder Stjernehimmelen bar jeg forben vist,

*) Ægyptens Guder liavde samme Aarsag til at fortornes over

dets sidste Dronning, Cleopatras Stolthed, da hun lod sig

selv kalde /*/*> siu Sun (Alexander} Sol, og sin Dutter

(CleopatraJ Maane .
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saa at det er naturligt, at han her siges at være So-

lens og Maanens Fader — samt at Nympben Sol er

forskjeliig fra Solguden Freyr, ligesaavel som Dæmo-
nen Manne fra Maanegudinden Freja

,

hvorimod

de blot ere at betragte som disfe Guddommes Kjore-

svende og daglige Omgangsvenner. Navnene paa

Solens Heste ere allegoriske. Hrvakr betyder aar-

vangen, tidlig opstaaeiide *). Den betegner vistnok

Morgenstunden. Af Grækernes fire Solheste (hvilke

man -ellers overhoved tillægger i det mindste tre for-

skjellige Sæt af Navne) svarer den til Eos , Eous.c1-

ler Pyrocis, den anden Alsvidur (den altsviende, bræn-

dende**), derimod til Aithon, Aithiops eller Phlegon.

De i vor Mytlie omtalte Pustere, der afkjole Solens

Heste, ere vistnok ikke andet end kjulige Vinde .
%

Formbdentlig har man taget den forste Anledning her-

til af de to Bisole, som undertiden sees baade at

gaae foran og bag efter Solen, samt siges endnu at

forkynde langvarige kolde Vinde. Gav man ellers

liver af Solens Heste to af disfe, svarede de til Ho-

vedvindenes Tal***). Solnymphens Mand Glanur

(Glcnur eller Giorner) betegner, efter Sprogrbdderne

den klare Luft , som er uadskillelig fra selve Solen

.

58* Svalin betyder don svalendc, qvægende,

hjulende . Enten liave de Gamle lier tænkt sig et

i- - %

*) Ar-vatr (Aurvatur) c

v

vel baade i etymologisk og mythisk

Slægtskab med Indernes Ar-una Solens Kudsk, Latiner-

nes Aurora o. s. v. See Glosfaviet til den store Udgaves

2den Tome under Ar.

**) EUer og den alvidende, altseende, da den især tilegnes

' ^gplen, naar (og efter al) den har naaet sit hdjeste Stand-

punkt hvorfra den overskuer den hele Jord og alt hvad
der foregaaer paa den.

/ •

***) Grækerne gjorde Solliesteues Næsebore til Pustere, doj

for Lys, men ikke for Vinde.
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Skjold af etslags Glas eller gjennemsigtig Materie for

Solen selv, som hindrede dens Flammeklode fra at

falde ned paa Jorden — saaledes som Tibetanerne og

Inderne af Bodas Tro forestille sig Solen og dens

Guddom, omsluttet af en uhyre Glaskugle —- eller og

de have anseet. Solen som et skinnende Skjold for

Guder (formodentlig da især Freyr eller Baldur

)

som

regjerede Solen eller bevægede sig med den. Græ-

kerne afbildede ogsaa /IpolL undertiden med et Skjold

og Helios med en Kugle.

39. Om disle Ulves Navne i det hele, har jeg

for handlet i Anmærkn. til Valas Spand. 36. og Vaf-

thrudnersm. 46. Visfe Meteorer, hvoraf et underti-

den sees foran, pt andet bag efter Solen, kaldes end-

nu i Norge og Island Sol-Ulve. ¥

) Navnet Skolli er

endnu i Island (hvor man ingen Ulve har) et almin-

deligt Navn for Ræven. Hrod-vitner (den odelæg-

gende Ulv, Fader til Hate) er vel selve Fenris-Ulven.

40. Om denne Mythe har jeg tildeels handlet i

Anm. til Valas Spaad. 3. 5. og Vafthrudnersm. 2t.

29-35. Endvidere siger den yngre Edda herom: ”Ef-

$

*ter at Burs tre Sonner (Odin , Vile og Ve) havde

"dræbt Jfmcr

,

toge de hans Krop og 6atle den midt

”i Ginnungagab (det cliaotiske Rum) og gjorde Jor-

"den af hans Kjud , Soer og Vande af hans Blod

”(det Jorden omgivende Ocean, især af det som strax

•’strommede ud af Saarene) Bjergene af hans hele

*) Ogsaa i Sjælland benved Aar 1722. efter den genialske

Sorlcrups Haandskrift ; Prodromus Calendaris ethnici

,

som

forst nylig er kommet mig for ojue. Hans Ord ere disfe

:

*>JZtenim nihil Sicrllaudicis ad/tue rusticis familiurius qvant

»>cum viderint unum in crasjiore nube parelium , vel simut

*’plurest inde orituram brevi tempestatern et pluviam augu-

*>rari di cent es: Jntemperies a'éris propediem expectanda, qviu

•’vidimus in coelo lupos Solis (Soel-Ulvt*)."
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"Becn og Klipper og Stene af de brækkede og af

"Tænderne. Af lians Hovedpandc dannedb de Him-
•’melen og hvælvede,. den over Jorden med 4 Kanter.

''Under livert Iljorne satte de en Dværg, nemlig
••

"Ostre, Vestre, Sydre og Nordre. Derpaa toge de

”de gloende Sinner som vare udkastede at Muspcl-

"heiin og satte dem paa Himlen, baade oven og ne-

glen, for at oplyse Himmel og Jord. De gave ogsaa

”alle Lynstraaler (glimrende Luftsyn eller Himmelle-

'’gemer) Sted, nogle paa Himlen, andre lose under
"Himlen, og bestemte deres Gang, som der fortælles

"i Valas Sp. (Str. 4’6.y’ Ogsaa berettes her at Gu-
derne dannede Befæstningen Midgaard (her rimelig-

vis skyeluften) at Ymers Ojenbryne

,

men kastede hans
Hjerne i Luften og gjorde Skyer derafi

Ymers , eller den chaotiske Masfes, Forvandling

til det organiske Verdenslegeme, er allerede kortelig

forklaret i det foregaaende. At Sol, Maane, Stjerner
og Lyn eller skinnende Lujtsyn, siges at være tagne
af Mnspell eller den empvræiske Himmel, stemmer
overens med visfe græske Philosophers Meninger. De
fire D'værgc som uuderstotte Himmelen paa dens 4
Kanter efter Hovedvindene {som digtedes at frembrin-
ges ved deres Aandedræt) er en ojensynlig fra den
pbysiske Natur hentet Fiction. ^ De fleste gamle Folk,
som Inder, Perser, Græker o. fl. have tillagt Verden
et organisk Legeme , lignende det hvormed et eller

andet Dyr er begavet, enten for Hivor, da Verdens
Sjæl mentes at have en pasfende Krop, eller blot til

Brug for et poetisk Billedsprog. Digtere eller ,Viis-

mænd have helst valgt hertil en menneskelig Figur,
og da de troede at mærke at Mennesket var sammen-
sat af samme 'Elementer som den store Verden (Ma-

krokosmos), saa kaldte de det den mindre (Mikro-
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A

kosmos). Vi see og at Nordboerne have antaget den-

ne Tro, især paa samme Maade som Inderne, med
Hensyn til begge FoJks kosmogøniske Meninger og

Digtninger*). Allerede i Middelalderen har Forfatte-

ren til den yngre Eddas Fortale sogt at forklare saa-

ledes Anledningen til denne Mytho. Jeg anfdrer Styk-

ket efter Grundevigs skjonne Oversættelse i Nordens
Mythologre-r "Menneskene grundede og undredes paa

liveden det maatte komme, at Jord, Dyr og Fugle

liave samme Vilkaar i somme Dele og ere dog atter

i andre Maader ulige. Det er en Jordens Egenskab

at man gravede paa hbje Fjeldtinde, og der sprang

Vand op, saa at man ej behovede at soge det læn-

”ger der end i dybe Dale. Saa er og med Fugle og

Dyr, at lige langt er til Blodet baade paa Hovedet

og Fodderne. Saa er og Jordens anden Natur, at

hvert Aar voxer paa hende Græs og Blomme , og*

i samme Aar falder det alt og laliner. Saa voxe paa

Dyr og Fugle Haar og Fjær, ©g falde af hvert Aar*

”Det er den tredie Jordens Natur, at naar hun bli-

ver aabnet og gravet, da groer Græs paa det Muld,
som yderst bliver. Bjerge og Stene tydede de som

J
’ Toender og Been. Heraf skjonnede de at Jorden.

*’ikke var dod, men havde paa nogen Maade Liv.
1 '

4 1 « Der foran (til Str. 5 ) har jeg forklaret, at

Uller var Gud for Sneen, for den fbrste Vintermaa-

*) De nordiske og indiske have heri cn ret forunderlig Over-
ensstemmelse — shjont denne Ur-digtning ellers har, i

mangfoldige Grene udbredt sig iil Persers, Grækers, Mon-
golers o. il. Folks mythologiske Systemer, hvorom jeg ud-
forlig har handlet i et andet Værk. Den herfra nedstam-
mende mangfoldige Overtro om Sammenhænget mellem den
tt iirre og mindre Verden er endnu i fuld Flor i de fleste

asiatiske og europæiske Lande. Hvorvidt Læren om den
maslte Magnetisme oprindelig grunder sig lierpaa, mua Sag-

kyndige afgjore.
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T

I

TT

Tt

n

1



268

ned, og endog for Vinteren selv. Derfor er det saa-

re naturligt, at Odin lover den, som rorer ved Ilden,

hans Hjelp, nemlig til at dæmpe Hedens eller Ildens

Magt. Kiedierne hængte, i de Gamles Vaaninger, ned

fra et stort rundt Vindue i Monningen eller overse

paa Taget, livorigjennem Lysningen kom ovenfra. De
forhindrede derfor Udsigten over Husets indvendige

Deel for Aserne, som saac ned fra Himlen eller Luf-

ten. Magnæuss Anmærkning til dette Sted er altsaa

fuldkommen rigtig.

42. Om Skibet Skybladner siger den yngre Edda:

"Det er det beste og kunstigste
; Nag/Jare i Muspell,

*'et det stdrste. Nogle Dværge, Sonner af Ivalde,

"forfærdigede Skybladner og gave Freyr dette Skib.

"Det er saa stort, at alle Aser kan være inden borde

"med deres Vaaben og Rustning, og saa fage Sejlene

."hidses op, har det Medbor hvor det end styrer sin

"Kaas. Naar man ikke behbver at sejle dermed, da

"er det gjort af saa mange Stykker (eller forskjel-

"lige AEmner) og med saa megen Kunst, at det kan

"lægges sammen som et Klæde og forvares i en Pung."

— Freyr var egentlig Solens Guddom . Naar Luften

er overtrukket med et Skydække, som dog fores frem

af Vinden, blev dette til Solens og Asernes Skib i

Digterens skabende Indbildning. Heraf forklares hele

Mythen saare naturlig. Freyr og alle Aserne, disfe

Himlens og Luftens Beboere, kunne være om Bord

derpaa med deres hele Rustning, og det har stedse

Medbor, hvorhen det end styrer sin Kaas. Det er

gjort af mange Stykker, eller mangfoldige smaa Skyer.

Naar Guderne ikke sejle med det, da er det saa li-

det, at det slet ikke er synligt for Menneskene. Men
naar det skal bruge9 , kan det snart udfoldes paa ny.

Kun Nagl/at c eller det Skib hvorpaa Muspells .Son-
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ner mentes at komme fra Ildhimmelen til den sidste

Kamp, er storre end Skyhladner. Ivaldcs eller Yval-

des Sonner vare de Dværge, som Forfærdigede dette

Skib efter Tillæggene til den prosaiske Eddas Fortæl-

linger. Y'valdc er, efter Betydningen, en (Jer vol-

der, frembringer eller raader for Vccdsker, l eede og

Regn, maaskee ogsaa Ild (da Ur betyder baade Vand
og Gnister). Han synes altsaa at betegne Verdens

Grundstof, en Forening af Ild og Vand, hvorved det

hele fremkom. Hans Sonner ere da de dannende Na-

turkræfter, de kunstige Sortalfe, som forfærdigede

Sifs Haar (Græs og Væxter), Thors Hammer (Tor-

denen), Freyrs Galt, prydet med gyldne Borster

(nemlig Solen), hans Skib Skyhladner eller Skyerne

o. s. v. Ellers er det ikke usandsynligt, at Freyr el-

ler Solens Guddom skulde betjene sig af et mythisk

Fartoj , for dermed at komme frem gjennem Havets

Dyb, da han hver Nat synes at foretage denne Rcise.

I Ægypternes , Grækernes og flere gamle Folks my-

thologiske Digtninger, forekommer Solens og Guder-

nes Skib, Skule Thorlacius har (i Afhandlingen om

Thor og hans Hammer) ypperlig viist, hvorledes hine

Dværges kunstrige Arbeider gjenfindes i Naturkræfter-

nes Virkninger og Frembringelser. Anledningen til

denne Fabel om Skibe, som vare lette Sejlere, men

tillige kunde sammenfoldes (eller, som det ogsaa he-

der i Ynglingasaga r

j
de Kap. lægges sammen som en

Dug) og beqvemt fores over Land, have nogle villet

finde deri, at Grønlændernes Baade af Huder, som

ere af denne Art, have for været brugelige i vort

Norden, især blandt de finske Folkeslag. I ældgamle

Tider finde vi ogsaa lette og flyttelige Fartojer ved

det sorte Hav, i de kaukasiske Egne, hvis Indbyg-

gere vare dygtige Soefolk, og fore toge deres Plyndre
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tog paa Skibe, som de i Nodsfald beqvemt kunde

bære over Land.

43. Endvidere vedbliver Odin at fremstille for-

skjellige mytbisk-pliysiske Billeder, mest fra de bojere

Regioner, som Ting der ere , bvert især, de ypper-

ligste i sit Slags. Nemlig:

Yggdrasill bvis Krone naaer til Himmelens Top,
er det ypperste eller hojeste blandt Træerne. Det
folger og af den ber fremsatte Forklaring.

Skyl/

1

adner eller den tætte Skyeluft, der tjener Gu-
derne til Fartoj, er det ypperste og overste af

Skibe i vort Verdenssystem. I alle Mytber fare

Guderne paa Vindenes Vinger, baarne af de flag-

rende Skyer.

Odin er som selve Himmelen ( Uranos-Zeus o. s. v.)

den ypperste og hojeste blandt alle Aser.

Sleipner, hans Ganger, er formodentlig Vinden eller

den i Bevægelse satte Skylufe, da dens 8 Fodder
betyde de 8 Hovedvinde , og folgelig den ypper-

ste og overste blandt alle Heste. Myrhen vil fin-

des nærmere oplyst i den mythologiske Ordbog.

Brage er, som Asagud, naturligvis den ypperste

blandt Skjaldene. Om barn henviser jeg og især

til samme Afdeliug af Værket.

Bf-rust, Gudebroen — nemlig Regnbuen er ogsaa

den hojeste blandt alle Broer.

Jidbrok (Hojbrog) den ypperste blandt Hugene.

Manskee. have vi her et andet Navn paa den my-
tbiske Hog Vedurfolgner, som sidder i Yggdra-
siis Top (see Anm. til 31-35)« Hogen kunde,
ligesom Ravnen, og tildeels af de samme Grun-
de, helliges denne Gud. Falkejagt har ellers fra

Arildstid af været brugelig saavel i Skandinavien
som i Kaukasus og det sydostlige Asien, derfor
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har 'man muelig tilegnet Odin en mythisk Jagt-

falk.

Garmur, denne mythiske Hund, som ommeldes i Va-

las Spaadom, er den storste af sin Art. I det poe-

tiske Sprog bruges Ordet især (dog i Forbindelse

med andre) om den tudende Storm, som da maa*

6kee er Billedets sande Betydning. Videre see den

mythol. Ordbog.

Brimer, Brimir nævnes som det ypperste Sværd i den

ommeldte lier afvigende Membran-afskrift. Brimi

betyder ellers Ild, Flamme

,

saa at man deraf kan

slutte (da Talen her i ovrigt blot er om Personer

og Ting som tilhore Oververdenen o : Luft og Him-

mel) at her menes den endnu i Island saakaldte

Vigabrandr o : Drabs-Sværdet

,

nemlig et flam-

mende Meteor, som viser sig i Skikkelse af et

Sværd , som menes at forkynde forestaaende Kamp

eller Krig, og som man i Hedenold uden Tvivl har

tilegnet Luft- og Krigs-guden Odin .

/,4. Nu synes Kjedlerne at være bievne tagne

bort, hvorfor Odin har kunnet vise sig og sin be-

trængte Tilstand for de himmelske Aser, med hvis

Ankomst og Undsætning- han truer. Ikke desmindre

vedbliver Geirrods Forblindelse. Odin begynder da

i næste Strophe at opregne sine mange Navné, hvilke

han uden Tvivl for havde lært sin Fosterson/ for

derved at bringe ham til Besindelse.

45-49. 53. I det folgende finde vi ikke mindre

end 55 af Odins Navne, hvoraf vi endnu kunne seo

at de alle pasfe paa Himlens, Luftens og deres for-

nemste Egenskabers og Virkningers Guddom. I nogle

nyere Samlinger til de med den yngre Edda forbund-

ne Kenningar forekomme dog flere end dobbelt saa

mange af ban» Navne, nemlig 126, og i Skjaldene!



Digte findes endnu mange flere. Her siger han selv

den 46*e Stroplie :

Med eet Navn jeg aldrig kaldtes

Siden forst blandt (over) Folk jeg foer.
¥
)

I samme Henseende siges der. og i den yngre Edda :

VQdin heder 4lfader fordi han er alle Gudernes Fa-

dder o. s. v. Han kaldte sig endnu med flere Navne
"da lian kom til Kong Geirrud, sigende:

"Grim er jeg bleven kaldet o. s. v.

"Da sagde Gangler: Det er en grumme Hoben Nav-
ene I har givet ham, og det er vist og sandt at det

"maa være en saare klog Mand, der veed Rede til

"hvad Hændelser der er Aarsag til ethvert af disfe

"Navne. Har svarede: Rigtignok horer der stor

"Klogskab til nojngtig at udvikle det, men dette kan

"man dog snarest sige dig, . at de fleste Navne ere

"bievne ham tillagte af de Aarsager, at ethvert Folk

"i Verden troer sig behove at forandre hans Navn ef-

"ter Tungemaalenes mange forskjellige Grene, til sit

"eget Sprog, for at kunde deri paakalde og tilbede

"ham. Andre Anledninger til disfe Navngivelser nnaa

"soges i det som har tildraget sig paahans (forskjellige)

"Tog; det har man affattet i Sagn, og du kan ikke

"gjore Fordring paa at kaldes en viis Mand, hvis du

"ikke veed at fortælle om disfe store Begivenheder."

Af de samme Aarsager kaldte Grækerne Zeus TIuvo[z-

tpxtot; (ham som paakalde9 af alle Stemmer), Bacchus

Tlohtowptot; (med de mange Navne), Isis (ivpiovu/xot; (med

Myriader Navne) o. s. v. I en ældgammel Sanskrit-

*) Det sidste kunde og betyde: Siden jeg f'orst drog omlring

med Hcere (paa Ledingstog] . Herian (Haerftircr) og flere

lignende Navne tilkomme Odin> da ban, ligesaavel som
Himmelguden overhoved i andre Mythesysteraer , var de

' himmelsle Hæres overst e Anfijrer .
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Indskrift paa en Steen, som i nyere Tider er funden

i Indien, lieder det, efter Wilkins og en Bramins

Oversættelse (i Miat. Res. i) : ”Jeg tilbeder dig som

”i Bodas Skikkelse dyrkes med Tusende Navne, un-

oder forskjellige Former.” Den ostasiatiske Odin gav

altsaa den skandinaviske intet efter i Rigdom paa

Navne. Efter den af Paolino 1798 udgivne Deel af

jdmarasinha (de indiske Kénningar) der handler om

Himlens og de himmelske Væseners Benævnelser i

Sanskrit-Sproget , har den yngre Boda 22, Fisnu 39,

Shi'va 47 Navne — men disfe Tal forslaae dog langt

fra ikke mod dem, der skal indeholdes i en anden

Afdeling af samme Skrift, som, efter Fuglsangs Vid-

nesbyrd, kaldes i tamulisk Tiva-garam og indehol-

der egentlig Gudernes Benævnelser, da Visnu og

Shiva have der hver 1008 Navne. For at erindre saa

mange som mueligt af dem, have Inderne opfundet

etslags Rosenkrandse. Græker og Romere have dyrket

Jupiter vistnok under 200, og sandsynligvis langt flere

Benævnelser. Selv de monotheistiske Mahomedanere

have en Samling af 1001 Navne paa Gud, hvis Re-

citation de, ligesom Inderne, ansee for en religieus

og heldbringende Handling, da Guddommen inaatte

finde sig hædret ved de mange Titler, og endelig dog

kjende sig ved et af de talrige Navne, hvormed den

saaledes paakaldes. Hvad Odins her anforte Benæv-

nelser angaaer, har jeg allerede forklaret de 12 af

dem, der især vedkom ham som darsgud, efter hans

foranderlige Skikkelse i hver af de 12 Maaneder. For-

klaringen over de ovrige vil findes i den mythologiske

Ordbog.

50-51. Her hebreider Odin Gcirrod hans Druk-

kenskab , som har bragt ham til den Grad af Fbles-

loshed, at han ikke sandser det mindste af Gudens

(18)
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Tale, da denne dog har talt saa meget om himmel.
«ke Ting, opregnet Odins Navne og Bedrifter/ og
tydelig sagt, at de tilhorte sig selv. Digteren forud-
sætter, at Geirrod forhen maatte have havt Kundskab
derom, men at Rusen havde sat ham ud afStand
til at benytte den. Odin opsiger ham og derfor sit

og Einheriernes Venskab, samt forudsiger strax der-

paa hans blodige Dod«

52. De Gudinder jeg her har kaldet Norner
nævnes i Originalen Diser, en Benævnelse, der lige-

saavel tillægges dem, som Gudinderne overhoved«
Diser vare dog især qvindelige Genier, der enten vare
Menneskenes Skytsgudinder eller forfblgende Plage-
aander, af det Slags, som den yngre Edda kalder (de
mindre) Norner. De Væsener, som Græker og Ro-
mere kaldte Nymplier,, og mentes at boe i Bjerge,

Lunde, Træer, Vande o. s. s. svare ogsaa til vore

Forfædres Diser eller qvindelige Al fe.

53« 1 den sidste Linie antyder Odin, at han viste

•ig under forskjellige Personificationer og forskjellige

Navne, alle udspringende fra hans (forsaavidt vor

Verden angaaer) alt omfattende og alt besjælende gud-

dommelige Væsen.



Tillæg og Rettelser.

S. VI.

s. 19

- 33

- 33
- 42

- 56

- 58

- 62

- 64

- 66

- ~
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- 70

- 73

- 74
- 81

- 82

-84
- 87
- 96

- 98

-101

Bevis forelsen for tlen Sætning, at tlet nuværende Island-

ske Sprog forhen kaldtes den danste Tunge tindes især

i Pidalins og Brichsens Afhandling bag ved Gunlog

A Ormstunges Saga (Kliavn 1775* 4*) Mullers Pris—

skrift om det islandske Sprogs Vigtighed (18130 og
Kasks om det gamle Nordiske eller islandske Sprogs Op-
rindelse (1818) samt sidstnævnte Forfatters paa Dansk

(1811) Og Svensk (1818) udkomne Veiledning til det is-

landske Sprog og Fortalen til hans Angelsaksiske Sprog-

lære (1817)*

li, 21 Ygydrasill 1. Ygdrasill

- 20 Ida-Sletten kunde vel og oversættes Vrimmelens eller

Forretningernes Mark. See herom den mytliologiske

Ordbog.

- 21 Templer : kan og oversættes Tempel.

- 18 komme 1. komne

- 1 Himmelen 1. Himmelens

- 29 Senner eller Storre 1. Sinner eller Skovre fscomej.

- 35 Solens l. Salens; l4<le 1. 13d$

- 3 Ormuyds 1. Ormuzds

- 2 1* indisk-kaukasiske

- 32 1* Afskjaerelse
- 4 Nar i 1 . Nåri
- 5 e o r l. sår

- 14 !• * d i n-g r ce n
- 29 1. Musiceren
- 3 spaae 1. spaaer

- 15 !• Oferdysfer
- 25 Hule 1. Huler
- 2 1* å̂fthrudnersmaal

- 15 1. allegorisk

- ± Muhal l. Mahal
9 Jving 1. Iv.ing

- 2 1- Mysterier* hemmelige

- 23 iTild l. Hil
- 25 !• Magter, Guder
- 26 denne 1. hende

9 bygge kan og oversættes heboe

- 15 Ym kalde Chineserne ogsaa Materien, hvoraf Verde*
blev skabt. At Bodas eller Buddhas Tro er oprin-
delig den samme som Fo’s er bekjendt. See Kir-
chers China illustrata p. 22* Bayers Musæum Sini-

cum , Gorres Asiatische Mylhengesehicht

o

&c.
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- 107

-111

-112

-116

-118

- 119

-121

-144

-148

-170

-178

-225

-248

-251

li. 13 1. j ubar nf j ti b a Manke ‘

- 11 1. Tinguel , Tingel

- 33 burrer rettere Kiærrer

- 6 1. uhyre

- 14 blive 1. blcve
.

- 17 befries 1. befeides

- 9 Udtrykket dræbe cr Ler af mig anfort efter den
trykte Oversættelse, men burde Ilede fælde aom giver
en ganske anden Mening

- 13 1. Xenophons

- 6 1. formorles

- 10 Egentlig Aschun men da si udtales ofte i Svensk
(ligesom stedse i Tydsk) som sch gjur Skrivemaa-
den Ler ingen væsentlig Forskjel.

- 11 1. Sol- eller Maane-Fo rmbrlelser
- •— Lagerbring Lar meget rigtig bemærket at Thorstein

Surts Forbedring i Tidsregningen, synes at have
grundet sig paa Regler , som forhen vare Nordbo-
erne bekjendte. Herom mere i min Tillægs-Afhand-
ling oiu yJar&udregningen og Foliefesterne

- 19 deres 1. dens

- 18 Bor maaske oversættes

:

Brynier over Bænkene sirbede. De gyldne eller glim-
rende Brynler skulde da Lave udgjort etslags Tapet-
serier. Jfr. Anmærkningen Lertii S. 207«

- 26 Don 1. Dr'bn

- 10 1. ægtesiabelig
- 6 1. Angurbodes

- 8 1 det nylig udkomne iste Bind af Botligers Amalthæ«
læses en udforlig Undersogelse om Oprindelsen til Græ-
kernes Myther om Neltar og Ambrosia fra Honning
og Gjedemell

,

hvoraf ogsaa Moden , Einkeriemes
Drik, siges at bestaae i Eddaerne.










